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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBBC Như Thanh, ngày          tháng         năm 2021 
  

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026  
  

 

UỶ BAN BẦU CỬ HUYỆN NHƯ THANH 
 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBBC ngày 22/4/2021 của Ủy ban bầu cử 

huyện Như Thanh về việc công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Như Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Như Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

(Có danh sách kèm theo) 

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

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử huyện, các 

xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Thành viên Ủy ban bầu cử huyện; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Trung tâm VHTTTT&DL; 

- Ủy ban bầu cử cấp xã; 

- HĐND, UBND, UBMTTQ các xã; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng   
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