
UỶ BAN NHÂN DÂN          

THỊ XÃ PHÚ THỌ                               
 

Số: 1771 /QĐ-UBND                            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Thị xã Phú Thọ, ngày 26  tháng 3  năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, 

Nhiệm kỳ 2021-2026 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ THỌ 
 

   Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;   

Xét đề nghị tại Tờ trình của UBND các xã, phường về phương án phân 

chia các khu vực bỏ phiếu, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã, gồm 64 

khu vực bỏ phiếu (có danh sách kèm theo).   

Điều 2. Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức triển 

khai, kiểm tra và thực hiện tốt cuộc bầu cử theo Luật định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND, Trưởng phòng Nội vụ thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường 

căn cứ Quyết định  thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- TT Thị ủy - TT HĐND thị xã;                                                       

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ thị xã;  

- Thành viên Ủy ban bầu cử thị xã;              

- UBND,UBBC các xã, phường;                                                 

- CVP, PCVP; 

- Đài Truyền thanh thị xã; 

- Lưu VP, NV (50b).        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lâm 
 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  
KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ 

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 

NHIỆM KỲ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 26 tháng 3  năm 2021 

của UBND thị xã Phú Thọ) 
----------------------- 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG 

(06 khu vực bỏ phiếu) 
 

 + Khu vực bỏ phiếu số 1: Khu dân cư Tân Thành 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa Khu dân cư Tân Thành 

+ Khu vực bỏ phiếu số 2: Khu dân cư Tân Lập 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Tân Lập. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 3: Khu dân cư Tân An 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Tân An. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 4: Khu dân cư Sa Đéc 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Sa Đéc.  

 + Khu vực bỏ phiếu số 5: Khu dân cư Trường An   

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Trường An. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 6: Khu dân cư Phú Liêm  

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Phú Liêm. 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ PHƯỜNG PHONG CHÂU 

(05 khu vực bỏ phiếu) 
 

 + Khu vực bỏ phiếu số 1: Khu dân cư Phú Cường (Khu dân cư Phú Bình cũ) 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Phú Cường (Khu dân cư 

Phú Bình cũ) 

 + Khu vực bỏ phiếu số 2: Khu dân cư Phú Cường (Khu dân cư Phú Thịnh cũ) 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Phú Cường (Khu dân cư 

Phú Thịnh cũ) 

 + Khu vực bỏ phiếu số 3: Khu dân cư Phú An  

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Phú An 

 + Khu vực bỏ phiếu số 4: Khu dân cư Phú Hà 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Phú Hà 

 + Khu vực bỏ phiếu số 5: Khu dân cư Phú Lợi 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Phú Lợi. 

 

 



ĐƠN VỊ BẦU CỬ PHƯỜNG ÂU CƠ 

(08 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 01 khu vực bỏ phiếu riêng) 
 

+ Khu vực bỏ phiếu số 1: Khu dân cư Nguyễn Trãi. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Nguyễn Trãi. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 2: Khu dân cư Nguyễn Du 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Nguyễn Du. 

+ Khu vực bỏ phiếu số 3: Khu dân cư Cao Du. 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Cao Du. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 4: Khu dân cư Lê Đồng 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Lê Đồng. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 5: Khu dân cư Tân Hưng 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Tân Hưng. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 6: Khu dân cư Quang Trung 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Quang Trung 

 + Khu vực bỏ phiếu số 7: Khu dân cư Tân Bình 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Tân Bình. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 8 (Khu vực bỏ phiếu riêng bầu 3 cấp): Gồm Ban 

Chỉ huy Quân sự thị xã, tiểu đoàn 39, xí nghiệp May 27/7, đơn vị A12 của Nhà 

máy Z121. 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Ban chỉ huy Quân sự thị xã. 
 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ PHƯỜNG THANH VINH 

(07 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 01 khu vực bỏ phiếu riêng) 

 

 + Khu vực bỏ phiếu số 1: Khu dân cư Thanh Viên (Khu dân cư 1 cũ) 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 1 cũ. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 2: Khu dân cư Thanh Viên (Khu dân cư 2 cũ). 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 2 cũ. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 3: Khu dân cư Thanh Xuân                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 3 cũ. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 4: Gồm khu dân cư Thanh Xuân (Khu dân cư 4 

cũ),Công ty may Toàn Cầu, Công ty may Thiên Ân.  

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 4 cũ. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 5: Khu dân cư Thanh Bình (khu dân cư 5 cũ) 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 5 cũ. 

          + Khu vực bỏ phiếu số 6: Gồm khu dân cư Thanh Bình (khu dân cư 6+7 

cũ), Công ty may ViNaKyungSeung, Công ty CTH Thanh Hà. 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 6 cũ. 



 + Khu vực bỏ phiếu số 7 (Khu vực bỏ phiếu riêng bầu 3 cấp): Trường 

cao đẳng Công nghiệp quốc phòng. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Trung tâm huấn luyện thực hành, Trường CĐCN 

Quốc phòng, khu Thanh Xuân, phường Thanh Vinh. 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ XÃ THANH MINH 

(06 khu vực bỏ phiếu) 
 

  + Khu vực bỏ phiếu số 1: Khu dân cư 1. 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 1 . 

 + Khu vực bỏ phiếu số 2: Khu dân cư 2  

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 2. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 3: Khu dân cư 3  

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 3. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 4: Khu dân cư 4 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 4 (Nhà văn hóa Khu dân 

cư 8 cũ). 

 + Khu vực bỏ phiếu số 5: Khu dân cư 5  

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 5. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 6: Gồm khu dân cư Cao Bang, Trường Cao đẳng 

Y tế. 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Cao Bang. 

  

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ XÃ VĂN LUNG 

(07 khu vực bỏ phiếu): 

  

 + Khu vực bỏ phiếu số 1: Khu  dân cư An Ninh Thượng  

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu  dân cư An Ninh Thượng . 

+ Khu vực bỏ phiếu số 2: Khu  dân cư An Ninh Hạ 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa  khu dân cư An Ninh Hạ. 

+ Khu vực bỏ phiếu số 3: Khu  dân cư An Ninh Trung  

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư An Ninh Trung. 

+ Khu vực bỏ phiếu số 4: Khu dân cư Thống Nhất  

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Thống Nhất. 

+ Khu vực bỏ phiếu số 5: Khu dân cư Đoàn Kết  

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Đoàn Kết. 

+ Khu vực bỏ phiếu số 6: Khu dân cư Xuân Thành  

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Xuân Thành. 

+ Khu vực bỏ phiếu số 7: Khu dân cư Vạn Thắng 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư Vạn Thắng. 



 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ XÃ HÀ LỘC 

(08 khu vực bỏ phiếu) 

 

  + Khu vực bỏ phiếu số 1: Gồm khu dân cư 1, Trường Cao đẳng nghề cơ 

điện và NL Phú Thọ. 

  - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 1 (Khu dân dư 1+2 cũ) 

 + Khu vực bỏ phiếu số 2: Gồm Khu dân cư 2, Trường THPT Dân Tộc 

Nội trú tỉnh Phú Thọ. 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Hội trường UBND xã Hà Lộc. 

 + Khu vực bỏ phiếu số 3: Khu dân cư 3. 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 3 (khu dân cư 6 cũ) 

 + Khu vực bỏ phiếu số 4: Khu dân cư 4 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 4 (khu dân cư 7 cũ) 

 + Khu vực bỏ phiếu số 5: Khu dân cư 5  

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 5 (Nhà văn hóa khu 8, 9 cũ). 

 + Khu vực bỏ phiếu số 6: Khu dân cư 6 

  - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 6 (khu dân cư 10 cũ) 

 + Khu vực bỏ phiếu số 7: Khu dân cư 7 

  - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 7 (khu dân cư 12 cũ) 

 + Khu vực bỏ phiếu số 8: Khu dân cư 8 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 8 (khu dân cư 14 cũ) 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ XÃ HÀ THẠCH 

(07 khu vực bỏ phiếu) 

 

  + Khu vực bỏ phiếu số 1: Khu dân cư Ngọc Tháp 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư  Ngọc Tháp (khu 1 cũ). 

 + Khu vực bỏ phiếu số 2: Khu dân cư Hùng Thao 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư Hùng Thao (khu 3 cũ).  

 + Khu vực bỏ phiếu số 3: Khu dân cư Phú Hưng 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư Phú Hưng (khu 6 cũ). 

+ Khu vực bỏ phiếu số 4: Khu dân cư Lũng Thượng 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu Lũng Thượng (khu 15 cũ). 

+ Khu vực bỏ phiếu số 5: Khu dân cư Ngũ Phúc 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư Ngũ Phúc (khu 8 cũ). 

+ Khu vực bỏ phiếu số 6: Khu dân cư Thiện Lợi  

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư Thiện Lợi (khu 11 cũ). 

+ Khu vực bỏ phiếu số 7: Khu dân cư Hoàng Phú Thịnh 

- Địa điểm bỏ phiếu: Trường Tiểu học Hà Thạch Khu B. 

 

 

 



ĐƠN VỊ BẦU CỬ XÃ PHÚ HỘ 

(10 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 02 khu vực bỏ phiếu riêng) 

 

+ Khu vực bỏ phiếu số 1: Khu dân cư 1. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa Khu dân cư 1. 

+ Khu vực bỏ phiếu số 2: Gồm khu dân cư 2, khu dân cư 3. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 3 

+ Khu vực bỏ phiếu số 3: Gồm khu dân cư 4, khu dân cư 5. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu 4 

+ Khu vực bỏ phiếu số 4: Khu dân cư 6. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 6 

+ Khu vực bỏ phiếu số 5: Gồm khu dân cư 11, khu dân cư 13. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa khu dân cư 11 

+ Khu vực bỏ phiếu 6: Gồm khu dân cư 7, khu dân cư 12. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 12 

+ Khu vực bỏ phiếu số 7: Gồm khu dân cư 9, khu dân cư 10 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 9. 

+ Khu vực bỏ phiếu số 8: Gồm khu dân cư 8, khu dân cư 14. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hóa khu dân cư 14. 

+ Khu vực bỏ phiếu số 9 (Khu vực bỏ phiếu riêng bầu 3 cấp): Đơn vị 

phân kho KB/KV2 

 - Địa điểm bỏ phiếu: Hội trường đơn vị phân kho KB/KV2 

+ Khu vực bỏ phiếu số 10 (Khu vực bỏ phiếu riêng bầu 3 cấp): Nhà 

máy Z121. 

- Địa điểm bỏ phiếu: Hội trường nhà máy Z121./. 
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