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NGHỊ  U    

Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu  

Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  

theo từng đơn vị bầu cử 

 

   BAN  ẦU CỬ ĐẠI  IỂU H I ĐỒNG NHÂN DÂN 

HU ỆN VĂN LÃNG, NHIỆM KỲ 2021-2026 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25/6/2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-UBBC ngày 02/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện 

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

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

Căn cứ biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 16/4/2021 của 

UBMTTQVN huyện về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; 

Sau khi xem xét, ý kiến thảo luận của thành viên Ủy ban bầu cử huyện. 

 U    NGHỊ: 

Điều 1. Công bố danh sách chính thức 50 người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 07 đơn vị bầu cử để 

bầu 31 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (có danh sách người ứng cử theo từng 

đơn vị bầu cử kèm theo). 

Điều 2. Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn 

Lãng nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức 

phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng và các ông, bà có tên 

trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.   

Nơi nhận:  TM.      N  ẦU CỬ 
- Như Điều 2; 

- 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; 

- CA, 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; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT, UBBC. 
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