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Số: 09/TB-UBBC       
Văn Lãng, ngày 03 tháng 3 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện về số đơn vị bầu cử,  

danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu 

 ở mỗi đơn vị  bầu cử đại biểu HĐND huyện Văn Lãng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Căn cứ khoản 3 Điều 10 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân 2015 quy định: “Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở 

mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cùng cấp và được công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử”(chậm nhất 

ngày 04/3/2021);  

Trên cơ sở Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 25/02/2021 của UBND huyện về 

việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu 

được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026;  

Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 

(sau đây gọi tắt là Ủy ban bầu cử huyện) đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-UBBC 

về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được 

bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Văn Lãng, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân 2015; Ủy ban bầu cử huyện công bố Nghị quyết số 07/NQ-UBBC ngày 

02/3/2021 về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại 

biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; Trang 

thông tin điện tử của huyện. 

(Nghị quyết số 07/NQ-UBBC  ngày 01/3/2021 kèm theo thông báo này)./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ, UBBC huyện; 

- Các ban Đảng và VP Huyện ủy; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các CQCM, ĐVSN thuộc huyện; 

- VKSND, TAND, Chi cục THADS huyện; 

- Công an huyện; Ban CHQS huyện, Đồn BP 

Tân Thanh, Na Hình; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VH,TT &TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT, UBBC.  
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