
BỘ NỘI VỤ 

 

Số:           /BNV-VP 
V/v thiết lập đường dây nóng 

phục vụ bầu cử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Để đảm bảo kịp thời nắm bắt thông tin về công tác tổ chức bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, Bộ Nội vụ thiết lập đường dây nóng để thông tin về công tác bầu cử giữa 

Ban Chỉ đạo bầu cử Bộ Nội vụ với Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ban Chỉ đạo bầu cử Quốc gia, cụ thể như sau: 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trực và xử lý thông tin về tình 

hình bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 02 ngày 22-

23/5/2021 tại Phòng họp số 1 Trụ sở Bộ Nội vụ theo đường dây nóng qua 02 số 

điện thoại: 024. 62820414; 024. 62820351. 

Bộ Nội vụ trân trọng thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương để biết, phối hợp công tác./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng  (để b/c); 

- Vụ Chính quyền địa phương (để p/h); 

- Lưu VT, VP (HC-QT). 

              TL. BỘ TRƯỞNG 

              CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

               Vũ Đăng Minh 
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