
UỶ BAN BẦU CỬ 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 
Số:          /QĐ-UBBC 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Như Xuân, ngày        tháng 4 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

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

đại biểu HĐND huyện Như Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ  HUYỆN NHƯ XUÂN 
  

 Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBBC ngày 26/02/2021 về việc ấn định số đơn 

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

huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; 

 Căn cứ Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 

2021, kèm theo danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2021- 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện Như Xuân gửi đến; 

 Xét đề nghị của Thường trực Ủy ban bầu cử huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

đồng nhân dân huyện Như Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 theo từng đơn vị 

bầu cử như sau: 

 - Tổng số người ứng cử là 53 người (năm mươi ba người); 

 - Số người ứng cử đại biểu HĐND huyện Như Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026 được phân bổ ở 07 đơn vị bầu cử. 

(có danh sách phân bổ kèm theo) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Thường trực Ủy ban bầu cử huyện, các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, 

các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- UBBC tỉnh (để báo cáo); 
- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (để báo cáo);;  

- HĐND huyện (để báo cáo); 

- Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử  huyện; 

- Thành viên Ủy ban bầu cử huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các Ban bầu cử HĐND huyện; 

- Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, TT&DL;  

- Lưu: UBBC; NV. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Trần Mạnh Long 
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