
        

ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN BA BỂ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /QĐ-UBBC Ba Bể, ngày       tháng 02 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại 

biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể  

khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

UỶ BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN BA BỂ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

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

85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa 13;    

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

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số: 91/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân huyện về việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

nhiệm kỳ 2021 -2026; Công văn số 428/UBND-NV ngày 08/02/2021 của UBND 

huyện Ba Bể về việc đính chính một số nội dung Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử 

huyện; 

Căn cứ  Tờ trình số 511/TTr-UBND ngày 22/02/2021 của UBND huyện Ba Bể 

về việc đề nghị ấn định và công bố 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 HĐND huyện Ba Bể khóa 

XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Biên bản cuộc họp Ủy ban bầu cử huyện ngày 22/02/2021; 

Ý kiến thống nhất tại cuộc họp Ban thường vụ Huyện ủy ngày 25/2/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại 

biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể khoá XX, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 như sau: 

- Số đơn vị bầu cử là 07 (bảy); 

- Số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 31; 

- Danh sách 07 đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử, 

cụ thể như sau: 



 

TT Đơn vị bầu cử 
Tên đơn vị bầu cử 

 (đơn vị hành chính) 

Số đại biểu 

HĐND huyện 

được bầu ở 

mỗi đơn vị 

bầu cử 

1 Đơn vị bầu cử số 01 Chu Hương + Mỹ Phương 04 đại biểu 

2 Đơn vị bầu cử số 02 Địa Linh + Yến Dương  04 đại biểu 

3 Đơn vị bầu cử số 03 Hà Hiệu + Phúc Lộc 04 đại biểu 

4 Đơn vị bầu cử số 04 Bành Trạch + thị trấn Chợ Rã 05 đại biểu 

5 Đơn vị bầu cử số 05 Thượng Giáo + Khang Ninh 05 đại biểu 

6 Đơn vị bầu cử số 06 Cao Thượng + Nam Mẫu 04 đại biểu 

7 Đơn vị bầu cử số 07 
Đồng Phúc + Quảng Khê + Hoàng 

Trĩ 
05 đại biểu 

 

Điều 2. Uỷ ban bầu cử các cấp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện có trách nhiệm thông báo nội 

dung Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như điều 2 (t/h); 

- Ủy ban bầu cử tỉnh (B/c); 

- TT HU, HĐND, UBND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các TV UBBC huyện; 

- Cổng TT ĐT huyện (đưa tin); 

- ĐU, HĐND, UBND các xã, TT; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, UBBC, NV. 

 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

Cao Minh Hải 
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