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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập 09 Ban bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊṆ CHI LĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban Thường vụ 

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 08/NQ-UBBC ngày 26/02/2021 của Ủy ban bầu cử 

đaị biểu Hôị đồng nhân huyêṇ Chi Lăng nhiệm kỳ 2021-2026 về Ấn định số đơn 

vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, danh sách các đơn vị bầu cử và 

số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyêṇ Chi Lăng nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Lăng. 

QUYẾT ĐIṆH: 

Điều 1. Thành lập 09 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại 

09 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2021 - 

2026 với tổng số thành viên là 81 người (mỗi ban 09 người) 

(Có danh sách Ban và thành viên của từng Ban bầu cử cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân. Ban bầu cử hết nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 

28, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 3. Quyết điṇh này có hiêụ lưc̣ thi hành kể từ ngày ký. 



2 

  

Điều 4. Ủy ban bầu cử đaị biểu Hôị đồng nhân huyêṇ Chi Lăng nhiệm kỳ 

2021 - 2026, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

đoàn thể huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc; 

- Viện Kiểm soát, Tòa án nhân dân huyện; 

- Các cơ quan TW đóng tại ĐP; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (đưa tin); 

- Trang thông tin điêṇ tử của huyêṇ (đăng tin); 

- Lưu: VT, UBBC. (HVBa) 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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