UY BAN BAU CU'
T!NH BONG THAP

CDNG HOA XA HO! CHU NGHiA VI1T NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc

S: 18/UBBC
V/v s lucmg, co câu, thành phn ngithi
cüa các Co quan, to ehiirc, don vj dang Cu
trü và lam vic tai tinh Dông Tháp thrçyc
gifi thiu rng cir dai biêu Quoc hi
khóa XV

Dng T'háp, ngày 04 tháng 02 nàm 2021

KInh giri: Ban Thuing trçrc UBMTTQVN Tinh.
Can c1 Lutt Bâu
tháng 6 nàm 2015;

dai biu Quc hi và Hi dông nhân dan ngày 25

Can cr Nghj quyk sô:1185/NQ-UBTVQH14 ngày lltháng 01 nàm 2021
cüa US' ban Thithng vu Quôc hôi ye du kiên co câu, thành phân di biêu Quôc
hôi khóa XV;
Can cü Nghj quyt s:1193/NQ-UBTVQH14 ngày 23 tháng 01 närn
2021 eüa U5' ban Thung vu Quôc hôi dir kiên so luçmg, Co CâU, thành phân
ngui cüa the co quan to chü'c, don vj i trung uo'ng và dja phucmg du'çic gii
thiu lrng cu di biêu QUOC hi khóa XV;
Can c Cong van s: 639/UBTVQH14-CTDB ngày 26 tháng 01 nãm
2021 cua US' ban Thu'?ng vii Quôc hi ye vie dix kiên phân bô sO luqng và co
thu dai biêu QuOc hi khóa XV cua tinh Dông Tháp.
US' ban Bu ei1r tinh Dng Tháp giri den Uy ban Mt trn To quôe Vit
Nam tinh Dông Tháp so lugng, Co Cu, thànhphân nguñ eüa CaC CO quan, tO
chuc, don vi dang cu tr11 và lam vic tti tinh Dông Tháp duqc gii thiu irng cir
dai biêu Quôc hôi khóa XV nhirn kS' (202 1-2026), cii the nhu sau:
1.Tông si di biu Quc hi dirçc bâu là 8 di biêu.
Trong do:
- S di biu do Trung uong gith thiu

: 4 di biu.

- S dai biu cu trü và lam vic ti dja phuo'ng : 4 dai biu.
2. S di biu cii' trü và lam vic tii dta phirong dir kiên phân bô nhw
sa U:
a) Theo Co CU djnh hu'âng là 3 di biêu.
Trong do:
: 1 dai biêu.
- Di biu Quc hi chuyên trách (Tinh üy viên) : 1 dui biêu.
- Lãnh dao ehü ch& (Thithng trilc Tinh Oy)

: 1 dai biêu.
b) Thèo co cu hmrng dn là 1 dti biu: u'u tiên linh vi,rc khoa h9c —
Cong ngh.

- Dai biu Mt trn T quc

2
3. Co câu kêt hçrp:
Dr kin thành phn gôm có:
- Dti biu là lành dao UBND, Sâ, ngành Tinh: 3 ngui.
- Dti biu T chCrc chInh tr - xã hi, hi dc thii: 2 ngiRñ.
- Dai biu doanh nghip: 1 ngui.
Trong do, c.n dam bâo các tiêu cM sau: s iuçing di biêu nü là 6 ngui;
dti biêu tái c1r là 3 ngithi; dti biu ngoài Dàng là 1 ngithi; di biêu trè tuM
(dixâi 40 tuôi) là 1 nguôi.
D nghj Ban Thu&ng trirc Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh Dng
Tháp xem xét, tiên hành hip thuo'ng theo Lu.t djnh .1.

Noi nhân:
- Nhu trên;
- Ban Chi dao Bâu cCr Tinh;
- Doàn DBQH, TT/HDND,UBND Tinli;
- Luu: VT, UBBC, SNV.
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