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Nghệ An, ngày 18  tháng 3 năm 2021 

 

     Kính gửi:  Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Nghệ An và người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai và đã thống nhất lập danh sách sơ bộ người ra 

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách sơ bộ người ra ứng cử đại biểu 

HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.  

Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 

phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy 

trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ ngày 21/3/2021 đến ngày 

13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi có người ứng 

cử cư trú sẽ phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến 

nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. 

 Để hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đảm bảo 

đúng quy trình, hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ 

An trân trọng đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV chủ động trao đổi với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam cấp xã nơi người ứng cử thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị mình cư trú để 

thống nhất thời gian và những vấn đề liên quan đến việc tổ chức hội nghị; đồng 

thời phân công người phụ trách công tác tổ chức cán bộ, cùng với người ứng cử 

thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị mình tham dự hội nghị này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ủy ban bầu cử tỉnh; 
- BTT MTTQVN tỉnh; 
- Lưu: VT. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
 Nguyễn Đức Thành 
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