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NGHI QUYÉT
bàu cir và danh sâch nhüng nguùi trüng cr?
nhân dân tinh Hà Nam, nhiÇm kÿ 2021-2026

üy saN nÀu crI o4r BrÉu euôc Her xuôa xv vÀ
Dâr BrEU HQr OÔNC NHÂN OÂN riNU nÀ Navr
NHrEM Xÿ ZOZ|-2026
Càn cû Luqt Bàu cû dqi biêu Qutic hçi và dqi biéu HQi dông nhan dân sé
85/2015/QH13 ngày 25 thdng 6 nàm 2015;
Càn ctî LuQt Tô chürc chinh qryèn dla phuong sti lZtZOt5/QH13 ngày t9
thdng 6 nàm 20t 5; Luqt sûa clôi, bô sung m\t sé dièu cùa Luqt Tô chûc chinh pht)t
và LuQt Tii chûc chinh qryè, dia phuong ngày 22 thdng I I nàm 20t9;

.Càn cür Ngh! quyét sii. t tAttttg-UBTVOHt4 ngày 1l thdng 0l nàm 2021
cùa.Uy ban Thuùng vu Quôc hQi huong dôn viÇc xdc dinh dç kiên co câu, thành
phàn và phân bô sii luqng nguài duqc giôi thiQu ung c* ctqi biêu HQi dàng nhân
dân cdc câp nhiQm bÿ 202 1-2026,
Cdn cû Nshi quyâ sii OttNg-UBBC ngày 26 thdng 02 ndm 2021 cûa Ûy
ban bàu cù tinh vè viÇc rin clinh ilon vi bàu cu và sé luÇnT ctqi biéu duqc bàu ô
. t )
:.
vi bau cù dqi biêu HDND tinh Hà Nam nhiQm kÿ 202 1-2026;
môi don
Càn cû Nghi quyét ,ô,OZ?w|-UBBC ngày 23 thang 4 nàm 2021 cùa Ûy ban
bàu ctï tinh vè viÇc-công bii danh sdch chinh thuc nhùng nguài ung cù dqi biéu
Hçi dàny nhôn dân tinh Hà Nam nhiÇm bÿ 2021-2026 theo tùng don vi bàu cû;

.

Càn cû Biên bân tông ket cuQc bàu cû dqi biéu Hçi dôn7 nhôn dôn tinh Hà
Nam khôa flX, nhiêm bÿ ZbZt-ZOZ6 ngày 3l thdng 5 nàm 2021 cùa Ûy ban bàu
cù tinh.

QUYÉT NGHI:
quâ bàu cü và danh sâch nhüng nguÙj trung cü cl4i
biéu Hqi dông nhân dân tinh Hà Nam, nhiÇm kÿ 2021-2026. Cçthê nhu sau:
t. Két quâ bàu cü d4i biéu Hôi dàng nhân dân tinh Hà Nam, nhiÇm kÿ
2021-2026 (theo Phu luc dinh kèm).

Dièu 1. Công

UO t<ét

Danh sâch nhüng nguôi trfrng cü ilai biêu Hôi dông nhân dân tinh Hà
Nam, nhiÇm kÿ 2021-2026 (theo Danh sdch dinh kèm).

2.

2

Dièu 2. Nghi quyét này cô hiÇu lgc t<ê ttr ngày lcy.
Câc Thanh viên Üy ban bàu cir d4i biêu Quôc hôi khôa XV và dai biêu Hôi
<lông nhtu dân tinh Hà Nam nhiÇm kÿ 2021-2026; câc Ban bàu cü @î biêu Hôi
dàng nhfu dân tinh Hà Nam nhiÇm k-y 202l-,2026; Thü truorrg câc co quan, don
vi liên quan càn cü Nghi quyét thi hành./ê'
Noi nhôn:
xtru oièu z;
- H§i ttông bàu cù qu6c gia;
- TT. Tinh üy, TT. HDND tinh, UBND tinh;
-

TM. ÛY BAN gÀu cTI
CHÛ TICH

- Ban Chi tlao bàu cü tinh (dê b/c);
- Üy ban bàu cù tinh;
- Câc Tiêu ban cüa UBBC tinh;
- SôNôi vu, Ûy ban MTTQ tinh;
- UBND, TT.I{DND huyÇn, thixâ, thành phô;
- UBBC câc huyÇn, thixâ, thành ph6;

-

Dài PT-TH tinh (dê dua tin);
Bâo HàNam;
Công Thông tin tliÇn tu tinh;
Wesite SôNôi vu;

- Luu: UBBC.
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