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QUYẾT ĐỊNH  

Công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử 

  

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH 

Căn cứ Khoản 2, Điều 58 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về 
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBBC ngày 09/3/2016 của Ủy ban bầu cử 
tỉnh về việc điều chỉnh số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số 
đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 
Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 22/02/2016 
của Ủy ban bầu cử tỉnh; 

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu 
chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do Ban 
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Công bố danh sách 107 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
tại 26 đơn vị bầu cử, để bầu 65 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 
khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (theo danh sách đính kèm). 
 

Nơi nhận:                                                                         TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH 
- Hội đồng bầu cử Quốc gia;                                                                    CHỦ TỊCH 
- Bộ Nội vụ;                                                                                                                     (Đã ký) 
- Bí Thư Tỉnh ủy (TB chỉ đạo BC tỉnh);                                               Nguyễn Tấn Hưng                      
- TTTU, TT.HĐND; UBND; UBMTTQ VN tỉnh; 
- TVUBBC tỉnh; 
- Cơ quan TT.UBBC tỉnh (02b);  
- TT.HĐND, UBND, UBBC các huyện, thị xã; 
- Lưu: VT, TT.UBBC (Sở Nội vụ). 


