
UY BAN BAU CU' CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO THAI NGUYEN Dc Ip  - Tiy do - Hnh phüc 

S&C1/TB- UBBC TP. Thai Nguyen, ngày .2.2 thángnám 2021 

THÔNG BAO 
V tiêp nhn ho so' ü'ng cu di biu Hi dng nhin dn thành phô 

khóa XIX, nhim k' 202 1-2026 

Can dr Luât bu ci:r d?i  bi&i Qu& hOi  và di biu HOi  dng than dan nam 2015; 

Can dr Nghj quyt s 41/NQ-HDBCQG ngày 18/01/202 1 cüa HOi  ding bAu 

Cu Quc gia hixàng dn mu h so 1mg  Cu, mu phiu bu cü, nOi  quy phông bô 

phiu và các mu van ban sCm dimg trong cong tác bu dr d?i  biu Qu6c hi khóa 

XV và di biu Hi ctng than dan các cp thim kS'  2021- 2026; 
9 .7 .7 . A A F F 7 .7 Uy ban bau cix thanh pho Thai Nguyen thong bao mau ho so ung cix, thai gian, 

dja dim tip nhn h so 1mg cCr di biu Hi dng than dan thành ph khóa XIX 

nhim k' 2021- 2026 nhtr sau: 

1.Thii gian nhmn h so: Trong gii hánh chinh các ngày trong tun (k cá Thi:r 

Bay, Chu nhat) bat dau tu ngay 22/02/2021 va ket thuc vao luc 17 gia 00 phut ngay 

14/3/2021) 

2. Dja dim nhn h so: PhOng Ni vii thành pM (Co quan thung trirc Uy ban 

bu cCm thãnh pM). Dja chi: S 10 &thng Nguyn Du, phithng Trung Vircing, 

thãnh pM Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen (Din thoi: 02083.85 5.683). 

3. H so 1mg cü: Ngu&i duçic gi&i thiu 1mg elm và ngu&i tr 1mg elm di biu 

Hi dng nhân dan thành pM khóa XIX thim kS'  202 1-2026 np 01 bO M so. 

so 1mg cIt thirc hin theo Huàng dk s6 O1IHD-UBBC ngày 22/02/2021 

cUa  Uy ban bu dr thành pM Thai Nguyen vh so 1mg cIt di bi&t Hi d&ig than 

dan cac cap thanh pho Thai Nguyen nhiçm ky 2021 - 2026. Nguoi ctiiçic gioi thiçu 
1 9 .7 ' P 9 ' A A P .7 A .7 p ung cix, ngtrcn tr ung cix lien hç voi Phong Ni vit thanh pho cte duçrc huong dan va 

nhn mu h so 1mg cIt hoc có th tái mu  M so 1mg cIt trên Trang thông tin din tlr 

cüa Hi ding bu cIt Qu& gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn) theo dja chi nhi.r 

sau: http ://hoidongbaucu.quochoi.vnitintuc/pages/chi-tiet.aspx?ItemID=8229. 
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(Jy ban bu Cu thành ph thông báo dn các Co quan, don vj, th chüc, cá 
nhân duoc bit.,__— 

Noi nhin: 
- Thmg trirc HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- UBBC tinh; 
- Uy Ban MTTQ tinh; 
- SrNi vi; 
- Thuông tri,rc Thành üy; 
- Thuôrng trijc HDND thành ph; 
- Thành viên UBND thành ph; 
- Uy ban MTTQ và các doàn th thanhph6; 
- Các phong chuyén mon cüa thành pho; 
- Dàng üy, HIDND, UBND các xâ, phu0ng; 
- Các thành vién BCD bucr thành ph; 
- Các thành vién Uy ban bâu cCr thành ph& 
- Các thành viên t' giüp vic BCD bAu cir 
thành ph6; 
- Trung tam Van hóa &Truyn thông TP; 
- Ciing Thông tin din tr TP; 
- Luu: VT, UBBC. 
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