
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-THNC Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

V/v tham mưu triển khai công tác 

đảm bảo ANTT, ATXH và y tế 

trong cuộc bầu cử 

 

 

Kính gửi: Công an tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 46/TBANTTYT ngày 26/01/2021 của Tiểu ban 

An ninh, trật tự và Y tế - Hội đồng bầu cử Quốc gia, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt một 

số nội dung sau đây: 

1. Tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác đảm bảo 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. 

2. Tổ chức nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến 

bầu cử; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh “điểm nóng”, phức 

tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

3. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, trật 

tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử và tổ chức phối hợp thống nhất với các 

lực lượng tham gia công tác bảo vệ cuộc bầu cử. 

4. Tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

theo yêu cầu của Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế - Hội đồng bầu cử Quốc gia tại 

Công văn trên. 

(Công văn số 46/TBANTTYT ngày 26/01/2021 gửi kèm trên VNPT 

iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh để Công an tỉnh thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH-NC (NTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Dương Công Hiệp 
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