
ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN LỘC BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NQ-UBBC       Lộc Bình, ngày  28  tháng 5 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử  

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

HUYỆN LỘC BÌNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-UBBC ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy 

ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 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 Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 

2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-UBBC ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021-2026 về việc 

công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử; 

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 28/5/2021 của Ủy ban bầu cử 

huyện Lộc Bình; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách 35 người trúng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 07 

đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình, cụ thể như sau: 

1. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử (theo phụ lục I kèm theo). 

2. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo phụ lục II kèm theo).   
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Điều 2. Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc 

Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Các Ban bầu cử ĐB HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Văn phòng, Các Ban đảng Huyện ủy; 

- Các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, UBBC huyện.                                    

TM. ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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