UY BAN BAU CI
T!NH BONG THAP

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hanh phüc

S: 19/UBBC

Dcng Tháp, ngày 05 tháng 02 nàm 2021

V/v s d(m vj bu cir, danh sách các
dan vj bâu cir và so hxcng DBQH
dixçc bâu i mi dan vj bâu

KInh gri: Hi dng bu cir quc gia
Can cü quy djnh tai khoãn 2 Diu 10 cüa Lut Bu Cu di biu Quc hOi Va
dai biêu Hi dông nhân dan ngày 25 tháng 6 näm 2015; Cong van so
639/UBTVQH14-CTDB ngày 26 tháng 01 näm 2021 cüa Uy ban Thung vii
Quôc hi ye dir kiên phân bô so luqng và co câu dai biêu Quôc hi khóa XV.
Trên Co sâ s dan trong toàn Tinh do Ci ric Thng kê tinh Dng Tháp cung
cap tInh den ngày 31 tháng 12 nàm 2020 là 1.600.014 ngui, Uy ban bâu cir tinh
Dông Tháp dir kiên so don vj bâu cir, danh sách các don vj bâu cir và so luçing dai
biêu Quôc hi duçc bâu a mi don vj bâu cir cüa tinh Bong Tháp, nhu sau:
1. S don vj ban cir: 03 (ba).
2. S dai biu Quôc hôi dtroc bâu: 08 (tam) dai biu.
a) Dan vj s 01: Gm thành ph Hng Ngr và các huyn: Hông Ngr, Tan
Hông, Tam Nông.
S dai biu Quc hôi dijoc bu là 02 (hai).
b) Don vj s 02: Gm thành ph Cao Lãnh và các huyn: Thanh BInh, Cao
Lãnh, Tháp Muai.
S dai biu Quc hôi duoc bu là 03 (ba).
c) Don vj s 03: Gm thành ph Sa Dec và các huyn: Lap Vô, Lai Vung,
Châu Thành.
S dai biu Quc hôi duoc bu là 03 (ba).
Uy ban bu cr tinE Dng Tháp trInh Hi dng bu quc gia xem xét,
quyêt djnh./.
Ncr! nhln:
- Nhu trén;
- TT/TU; TT/HDND Tinh;
- UBND Tinh;
- BTT/TJBMTTQVN Tinh;
- SNivu;
-Lixu:VT,TGV.
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