
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NV Cao Lộc, ngày       tháng 02 năm 2021 

 
            V/v Đề nghị ấn định các đơn vị bầu cử, 

     số lượng đại biểu được bầu ở các đơn vị bầu cử  
đại biểu HĐND huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc. 

 

Căn cứ khoản 3, Điều 10, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân ngày 25/6/2015;  

Thực hiện Kết luận giao ban số 41-KL/HU ngày 22/02/2021 của Thường 

trực Huyện ủy Cao Lộc; 

Để công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 đúng quy định, UBND huyện đề nghị Ủy ban bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Nghị quyết về việc 

ấn định các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu ở 

các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ 

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 gồm có 08 Đơn vị bầu cử, cụ thể như sau: 

1. Đơn vị bầu cử số 01 gồm thị trấn Đồng Đăng và xã Bảo Lâm; 

2. Đơn vị bầu cử số 02 gồm thị trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành; 

3. Đơn vị bầu cử số 03 gồm xã Hồng Phong, xã Phú Xá và xã Bình Trung; 

4. Đơn vị bầu cử số 04 gồm xã Xuân Long, xã Yên Trạch và xã Tân Thành; 

5. Đơn vị bầu cử số 05 gồm xã Gia Cát và xã Tân Liên; 

6. Đơn vị bầu cử số 06 gồm xã Thụy Hùng, xã Thạch Đạn và xã Thanh Lòa; 

7. Đơn vị bầu cử số 07 gồm xã Hòa Cư, xã Lộc Yên, xã Hải Yến và xã 

Công Sơn; 

8. Đơn vị bầu cử số 08 gồm xã Cao Lâu, xã Xuất Lễ và xã Mẫu Sơn. 

II. SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU 

Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

được bầu là 35 đại biểu, chia theo các Đơn vị bầu cử, cụ thể như sau: 

1. Đơn vị bầu cử số 01 được bầu cử 04 đại biểu; 

2. Đơn vị bầu cử số 02 được bầu cử 05 đại biểu; 

3. Đơn vị bầu cử số 03 được bầu cử 04 đại biểu; 
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4. Đơn vị bầu cử số 04 được bầu cử 04 đại biểu; 

5. Đơn vị bầu cử số 05 được bầu cử 04 đại biểu; 

6. Đơn vị bầu cử số 06 được bầu cử 05 đại biểu; 

7. Đơn vị bầu cử số 07 được bầu cử 04 đại biểu; 

8. Đơn vị bầu cử số 08 được bầu cử 05 đại biểu. 

UBND huyện đề nghị Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao 

Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./. 

                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH 
- Như trên;         
- TT Huyện uỷ,  

- TT HĐND huyện; 

- Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; 

- CT, các PCT UBND Huyện; 

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Phòng Nội vụ (03 bản) 

- Lưu: VT.                                                       
                                                                                      Nguyễn Duy Anh 
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