
 ỦY BAN BẦU CỬ ĐB HĐND 
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Số:     /NQ-UBBC Hoàng Văn Thụ, ngày 02 tháng 3 năm  2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

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 xã Hoàng Văn Thụ, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ HOÀNG VĂN THỤ, 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 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về công bố ngày bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  

Căn cứ Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và 

phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân xã tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 

25/02/2021. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. 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 xã Hoàng Văn 

Thụ, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

 1. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 4 đơn vị. 

 2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 19 đại biểu. 

3. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử: 

TT Đơn vị bầu cử Thôn/Khu 
Số đại biểu  

được bầu  

1 Đơn vị bầu cử số 1 Thôn Bó Chầu và thôn Nhân Hòa 4 

2 Đơn vị bầu cử số 2 
Thôn Thuận Lợi và thôn Quyết 

Thắng 
5 
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3 Đơn vị bầu cử số 3 
Thôn Tiền Phong, thôn Long Tiến 

và thôn Nà Pàn 
5 

4 Đơn vị bầu cử số 4 
Thôn Cốc Mặn, thôn Nà Lùng và 

thôn Nà Phiêng 
5 

Điều 2. Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoàng 

Văn Thụ, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Trưởng các thôn chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này./.   

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
- Như Điều 2; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Thành viên BCĐ, UBBC xã; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể xã; 

- Các cơ quan đóng trên địa bàn; 

- Các Chi bộ trực thuộc; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu VT, UBBC. 

 CHỦ TIC̣H 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Nguyễn 
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