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THÔNG BÁO 
Về việc niêm yết danh sách cử tri 

Thực hiện Công văn số 37/UBBC ngày 15/4/2021 về việc chỉ đạo việc niêm 

yết danh sách cử tri của Ủy ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Hòa 

Vang khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu thông báo đến 

toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Hòa Châu về việc niêm yết danh sách cử tri, cụ 

thể như sau: 

1. Hiện nay danh sách cử tri của xã Hòa Châu đã được niêm yết tại trụ sở 

UBND xã Hòa Châu và tại Nhà văn hóa của 08 thôn trên địa bàn xã. Đề nghị nhân 

dân trên địa bàn xã đến xem và kiểm tra thông tin trên danh sách cử tri đã được 

niêm yết.  

Chú ý: Kiểm tra thành viên của gia đình gồm những người từ đủ 18 tuổi trở 

lên, nếu chưa có hoặc sai sót tên, ngày tháng năm sinh, giới tính thì ghi vào sổ góp 

ý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Thời hạn điều chỉnh thông tin là 1 tháng kể từ 

ngày niêm yết. 

2. Đề nghị Ban nhân dân 8 thôn, Tổ bầu cử 8 thôn thường xuyên kiểm tra, rà 

soát danh sách cử tri, tiếp nhận thông tin điều chỉnh sửa chữa, bổ sung gửi về Văn 

phòng UBND xã (thông qua bà Nguyễn Phương Thảo – SĐT 0989616150) để  

tổng hợp. 

3. Đài Truyền Thanh xã thường xuyên thông báo cho toàn thể nhân dân trên 

địa bàn xã được biết. 

Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu thông báo để Ban nhân dân 8 thôn, Tổ bầu cử 

8 thôn và nhân dân được biết và thực hiện./ 

Nơi nhận:  
- TV. Đảng ủy xã; 

- TT, HĐND xã; 

- CT, các PCT, Ủy viên UBND xã; 

- TT. UBMTTQVN xã; 

- Các ban, ngành, hội, đoàn thể xã; 

- Đài Truyền Thanh xã; 

- Ban nhân dân 8 thôn; 

- Lưu: VT,VP(Thảo).  

CHỦ TỊCH 
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