
ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBBC Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn  

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII,  

      nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ nhất 

 

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

ngày 25/6/2015; 

Ủy ban bầu cử tỉnh trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

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

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 63/NQ-UBBC ngày 28/5/2021 về công bố kết quả bầu cử và danh 

sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.   

2. Về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết 

quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh (trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu 

cử, Ủy ban bầu cử tỉnh không nhận được khiếu nại, tố cáo liên quan đến người 

trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh). 

Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-UBBC ngày 

08/6/2021 về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với 55 

người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm 

kỳ 2021-2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu 

Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 
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Ủy ban bầu cử tỉnh trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ban Chỉ đaọ bầu cử tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Thành viên UBBC tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  các phòng: THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, UBBC (HXĐ).                                                                          

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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