
 

 

ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

THÔNG BÁO 

Về kết quả bầu cử và danh sách  

những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

theo 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng 

bầu cử Quốc gia về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Công văn số 749/HĐBCQG-VP ngày 10/6/2021 

của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 

những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; 

Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo kết quả bầu cử và danh 

sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 02 đơn vị bầu cử trên 

điạ bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 

của Hội đồng bầu cử Quốc gia, kèm theo Thông báo này.  

(Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG và Công văn số 749/HĐBCQG-VP gửi 

kèm trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice)./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Ban đảng Tỉnh ủy; 

- Thành viên UBBC tỉnh; 

- VKSND,TAND, Cục THADS tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn (để đăng tin, 

thông báo); 

- Lưu: VT, UBBC tỉnh (HXĐ).                                                                                                                                  

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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