
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND  Văn Quan, ngày 12 tháng 03 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân  

Huyện Văn Quan, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 05/NQ-UBBC ngày 02/3/2021 của Ủy ban bầu cử 

huyện Văn Quan 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 Quan, 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 Văn Quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 08 (tám) Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn 

Quan, nhiệm kỳ 2021– 2026 tại 08 (tám) đơn vị bầu cử, gồm các ông, bà có tên sau: 

( Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân huyệnVăn Quan nhiệm kỳ 

2021 – 2026 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 24 và kết 

thúc nhiệm vụ theo quy định tại điều 28 Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, các thành viên Ủy ban 

bầu cử huyện, thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực HU, HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 
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