
ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN BA BỂ 

 

Số:           /UBBC-NV 
V/v đính chính một số nội dung 

biểu danh sách chính thức người 

ứng cử đại biểu HĐND huyện  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ba Bể, ngày          tháng 5  năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn 

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử ban hành Nghị quyết số 

48/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử 

đại biểu HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị 

bầu cử. 

Trong quá trình soạn thảo văn bản, do sơ suất trong việc tổng hợp và lỗi 

phần mềm ứng dụng sắp xếp theo thứ tự vần ABC…, nay Ủy ban bầu cử huyện 

đính chính lại một số nội dung như sau: 

1. Biểu danh sách chính thức đơn vị bầu cử số 06 gồm xã Cao Thượng + 

xã Nam Mẫu có thứ tự như sau: 

“1. Dương Thị Nguyệt 

2. Trần Thị Nhung 

3. Ngôn Văn Sơn 

4. Lã Văn Sóng 

5. Ma Vĩnh Khiêm 

6. Lý Đức Tuyền 

7. Sầm Quang Vĩnh” 

Nay đính chính lại như sau: 

“1. Ma Vĩnh Khiêm 

2. Dương Thị Nguyệt 

3. Trần Thị Nhung 

4. Lã Văn Sóng 

5. Ngôn Văn Sơn 

6. Lý Đức Tuyền 

7. Sầm Quang Vĩnh” 

2. Biểu danh sách chính thức đơn vị bầu cử số 02 gồm xã Địa Linh + xã 

Yến Dương bổ sung thêm trình độ lý luận chính trị Sơ cấp đối với bà Đàm Thị 

Thủy. 



Đối với các nội dung khác không thay đổi và giữ nguyên theo nội dung 

Nghị quyết số 48/NQ-UBBC ngày 27/4/2021.  

Ủy ban bầu cử huyện sẽ in ấn và cấp phát lại danh sách chính thức những 

người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 02 và số 06 cho các xã 

trên. Đề nghị Ủy ban bầu cử các xã trên thực hiện việc niêm yết tại UBND xã và 

khu vực bỏ phiếu đồng thời thu hồi, hủy bỏ danh sách cũ. 

Với nội dung trên đề nghị các đơn vị trên triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/h); 

- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

- TV UBBC huyện; 

- UBMTTQ VN huyện; 

- UBND; UBBC các xã, thị trấn; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, UBBC, NV. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
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