
 

 

ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBBC       Cao Lộc, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc  

về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND 

huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử  

 

Căn cứ khoản 2 Điều 58 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân ngày 25/6/2015;  

Ngày 23/4/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-UBBC về việc công bố 

danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử đại biểu. 

Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân ngày 25/6/2015, Ủy ban bầu cử huyện công bố Nghị quyết số 

36/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại 

biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị 

bầu cử đại biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện thông qua 

Hệ thống phát thanh huyện, Trang thông tin điện tử của huyện Cao Lộc đường 

link: https://caoloc.langson.gov.vn  

(Có Nghị quyết số 36/NQ-UBBC  ngày 23/4/2021 của Ủy ban bầu cử huyện 

Cao Lộc đính kèm theo thông báo này)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh;                       

- Sở Nội vụ;                         

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban chỉ đạo BC huyện: 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban đảng Huyện ủy; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng CM, đơn vị SN trực thuộc; 

- VKSND, TAND huyện; 

- Các CQ tỉnh đóng trên địa bàn; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VH, TT và TT (đăng tin và phát 

thanh); 

- Tran thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, UBBC. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN 

                  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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