
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-NV 

V/v đề nghị ấn định số đơn vị bầu 

cử, danh sách các đơn vị bầu cử và 

số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị 

bầu cử đại biểu HĐND huyện 

nhiệm kỳ 2021-2026 

Đình Lập, ngày       tháng 02 năm 2021 
 

  
Kính gửi: Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân  

         huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021-2026 
 

 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 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XIV Hướng dẫn việc xác định dự kiến, cơ cấu thành 

phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 -2026. 

 Căn cứ vào dân số huyện Đình Lập tính đến ngày 31/12/2020 là 28.877 

người, theo quy định được bầu 30 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; 

 Để công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đảm bảo thực hiện đúng 

quy định của pháp luật về bầu cử, Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập đề nghị Uỷ 

ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021-2026 

xem xét, 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 Đình Lập 

nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

 1. Số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu: 30 đại biểu; 

 2. Số đơn vị bầu cử: 08 đơn vị; 

 3. Danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được 

bầu ở mỗi đơn vị bầu cử: 
 

STT Đơn vị bầu cử số Gồm các xã, thị trấn 
Số đại biểu 

được bầu 

1 Đơn vị bầu cử số 1 Xã Bắc Xa, xã Kiên Mộc 4 

2 Đơn vị bầu cử số 2 Xã Bính Xá 4 

3 Đơn vị bầu cử số 3 Thị trấn Đình Lập 4 



2 

 

4 Đơn vị bầu cử số 4 Xã Đình Lập 4 

5 Đơn vị bầu cử số 5 
Thị trấn Nông Trường Thái 

Bình, xã Thái Bình 
4 

6 Đơn vị bầu cử số 6 Xã Lâm Ca 3 

7 Đơn vị bầu cử số 7 
Xã Cường Lợi, xã Đồng 

Thắng 
3 

8 Đơn vị bầu cử số 8 Xã Châu Sơn, xã Bắc Lãng 4 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập kính đề nghị Ủy ban bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, quyết định./. 

 
 

Nơi nhận:         
- Như trên;                          

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- UBMTTQVN huyện;                                                                                          
- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 

 

        
           

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

(B/c) 
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