
 

 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐBHĐND 

HUYỆN CAO LỘC 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBBC - NV Cao Lộc, ngày         tháng 3 năm 2021 
  

       V/v thống nhất khóa HĐND  

 trong hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND 

xã Bình Trung nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

   Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân xã Bình Trung; 

- Ủy ban bầu cử xã Bình Trung. 

 

Thực hiện Công văn số 87/VPHĐBCQG-PL ngày 08/3/2021 của Văn phòng 

Hội đồng bầu cử quốc gia về việc cách ghi thông tin trong hồ sơ ứng cử; 

Tại gạch đầu dòng thứ 4 mục “2. Về cách ghi khóa Hội đồng nhân dân” 

Công văn số 87/VPHĐBCQG-PL ngày 08/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu 

cử quốc gia hướng dẫn như sau: “Trường hợp nhập hai hoặc nhiều đơn vị hành 

chính đang có tên gọi, loại đơn vị hành chính này vẫn giữ nguyên (ví dụ: nhập xã 

Tiến Lộc vào thị trấn Nghèn, nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình) thì 

khóa của HĐND ở đơn vị hành chính sau khi nhập được tiếp tục tính theo khóa 

của HĐND ở đơn vị hành chính được nhập vào (trong ví dụ nêu trên là tính tiếp 

theo khóa của HĐND thị trấn Nghèn, HĐND thành phố Hòa Bình)”. 

Căn cứ nội dung hướng dẫn trên, sau khi thống nhất với Thường trực 

HĐND huyện, Ủy ban bầu cử huyện có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử xã Bình Trung thực hiện việc tính khóa 

của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 là khóa XXI; đồng thời hướng dẫn ghi khóa 

của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 là khóa XXI, HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 

2021 là khóa XX trong hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Đối với các hồ sơ, nghị quyết và các văn bản đã ban hành hàng năm 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trước và sau khi sáp nhập xã) vẫn có giá trị và để lưu hồ sơ 

theo quy định.  

(Có Công văn số 87/VPHĐBCQG-PL ngày 08/3/2021 gửi kèm theo) 

 Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử xã Bình 

Trung nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy xã Bình Trung; 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Các xã, thị trấn (để biết); 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN BẦU CỬ 

                          

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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