
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN ĐÌNH LẬP                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

           Đình Lập, ngày 19 tháng 02 năm 2021 

 

 

BIÊN BẢN 

Họp điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức được giới thiệu đại biểu HĐND huyện Đình Lập 

khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

 Hội nghị được tiến hành vào hồi 14 Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Thường 

trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch bàn thống nhất điều chỉnh về cơ 

cấu, thành phần, số lượng cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu 

HĐND huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 * Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND và UBND huyện. 

 * Thành phần dự họp: 

 + Mời Thường trực Huyện uỷ (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực); 

 + Thường trực HĐND huyện (Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực là 

Trưởng hai ban HĐND); 

 + Lãnh đạo UBND huyện (Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực); 

 + Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; 

 + Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; 

 + Trưởng phòng Nội vụ huyện; 

 + Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 * Chủ toạ: Đ/c Tô Thị Hiến - Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

 * Thư ký: Đ/c  Phạm Thị Lan - Phó CVP HĐND và UBND huyện. 

 * Nội dung: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện (Chủ toạ) Quán triệt một số 

văn bản liên quan sau: 

 Căn cứ Điều 51 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về 

hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 

XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

 Xem xét biên bản Hiệp thương lần thứ nhất của UBMTTQ huyện Đình 

Lập. 
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 Thường trực HĐND huyện thống nhất điều chỉnh một số nội dung sau: 

 A. KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT CỦA UỶ BAN 

MTTQ HUYỆN. 

 I. về tỷ lệ cơ cấu, số lượng 

1. Giới thiệu cơ cấu đại biểu kết hợp 

- Đại biểu nữ: tỷ lệ 35% = 20 người; 

- Người ngoài đảng không thấp hơn10% = 06 người; 

- Trẻ tuổi dưới 40 tuổi: tỷ lệ 15% = 09 người; 

- Đại biểu khóa trước tái cử tỷ lệ đạt trên 30% trở lên = 17 đại biểu trở 

lên. 

2. Giới thiệu cơ cấu ngành nghề: 

 1. Khối Đảng: Giới thiệu người ứng cử là 08 người 

 + Thường trực huyện uỷ:  02 người. 

 + Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng:  06 người. 

 2. Khối Chính quyền: Giới thiệu người ứng cử là 22 người 

 + Thường trực HĐND huyện: 03 người 

 + Lãnh đạo UBND huyện:  03 người 

 + Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: 16 người 

 3. Khối lực lượng vũ trang:  Giới thiệu người ứng cử là 06 người 

 4. Mặt trận Tổ quốc: Giới thiệu người ứng cử là 02 người 

 5. Đoàn thể huyện:  Giới thiệu người ứng cử là 06 người 

 6. Doanh nghiệp:  Giới thiệu người ứng cử là 02 người 

 7. Xã, Thị trấn:  Giới thiệu người ứng cử là 10 người 

 8. Đơn vị sự nghiệp: Giới thiệu người ứng cử là 04 người. 

 II. Thống nhất số lượng người đưa vào ứng cử là: 60 người 

 B. ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG SAU HIỆP 

THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT. 

 I. Số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện Đình Lập 

nhiệm kỳ 2021 - 2026: 

- Căn cứ số lượng dân số toàn huyện tính đến ngày 31/12/2020 là: 28.856 

người. 

- Số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu (Căn cứ Điều 2 Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 điều 25 

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 
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- Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Đình Lập 

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 60 người 

 II. Giới thiệu cơ cấu đại biểu kết hợp: 

-  Nữ tham gia ứng cử: tỷ lệ 35% = 21 người; ứng cử 26 người 

- Người ngoài đảng không thấp hơn 10% = 06 người; ứng cử 06 người 

- Trẻ tuổi dưới 40 tuổi: tỷ lệ 15% = 09 người; ứng cử 16 người 

- Đại biểu khóa trước tái cử tỷ lệ đạt trên 30% trở lên = 9/30 đại biểu (tính 

tỷ lệ trên đại biểu được bầu là 16/30 đại biểu; tính người ứng cử là 16/60 người). 

- Dân tộc thiểu số: 43 người (trong đó có 01 người dân tộc ít người) đạt 

71,66% 

 III. Giới thiệu cơ cấu, thành phần, số lượng cơ quan người ứng cử: 

 1. Khối đảng: 07 người 

 + Thường trực Huyện uỷ: 02 người (01 tái cử đại biểu HĐND) 

 + Các ban Đảng: 05 người. 

  - Ban Tổ chức Huyện uỷ: 01 người (01 tái cử đại biểu HĐND). 

  - Ban Tuyên Giáo:  02 người (trong đó: 02 nữ; 02 trẻ tuổi) 

  - Uỷ Ban Kiểm tra: 02 người (trong đó: 01 nữ; 01 tái cử đại biểu 

HĐND) 

 2. Khối chính quyền: 23 người 

 + Thường trực HĐND huyện: 02 người (trong đó: 01 nữ; 02 tái cử đại 

biểu HĐND) 

 + Lãnh đạo UBND: 03 người  (02 tái cử đại biểu HĐND) 

 + Phòng chuyên môn, Văn phòng HĐND và UBND: 18 người  

  1-VP HĐND và UBND: 03 người (trong đó: 02 nữ, 02 trẻ tuổi) 

  2- Tài chính- Kế hoạch: 02 người (trong đó: 02 nữ; 01 tái cử đại 

biểu HĐND) 

  3- Nông nghiệp: 03 người (trong đó: 02 nữ, 01 tuổi trẻ) 

  4- KT- HT: 02 người (trong đó: 01 nữ và dân tộc thiểu số ít người, 

01 trẻ tuổi) 

  5- Giáo dục- Đào tạo: 03 người (trong đó: 03 nữ, 01 tuổi trẻ; 01 tái 

cử đại biểu HĐND) 

  6- Tài nguyên - Môi trường: 03 người (trong đó: 01 trẻ tuổi; 01 nữ) 

  7- Phòng Tư pháp: 02 người (trong đó: 01 nữ). 

 3. Lực lượng vũ trang: 06 người 

  - Quân sự: 02 người (trong đó: 01 trẻ tuổi; 01 tái cử đại biểu 

HĐND)  

  - Công an: 02 người (trong đó: 01 trẻ tuổi)  

  - Đồn BP Chi Lăng: 02 người (trong đó: 01 trẻ tuổi) 
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 4. UBMTTQ huyện: 03 người (trong đó 01 nữ; 01 tái cử đại biểu 

HĐND) 

 5. Đoàn thể huyện: 05 người 

  - Phụ nữ: 03 người (trong đó: 03 nữ) 

  - Đoàn TN: 02 người (trong đó: 02 tuổi trẻ) 

 6. Doanh nghiệp: 02 người 

  - Doanh nghiệp Hiếu Thuỷ: 02 người (trong đó: 01 nữ, 01 ngoài 

đảng; 01 tái cử đại biểu HĐND) 

 7. Xã, thị trấn: 10 người 

  - Thị trấn Đình Lập: 03 người (trong đó: 01 nữ, 01 ngoài đảng; 01 

tái cử đại biểu HĐND) 

  - Xã Đình Lập: 03 người (trong đó: 01 nữ, 01 tuổi trẻ và ngoài 

đảng; 01 tái cử đại biểu HĐND) 

  - Xã Bính Xá: 02 người (trong đó: 01 nữ và ngoài đảng; 01 tái cử 

đại biểu HĐND) 

  - Thị trấn Nông trường Thái Bình 02 người (trong đó: 01 trẻ tuổi; 

01 nữ) 

 8. Sự nghiệp: 04 người 

  - Trung tâm Y tế: 02 người (trong đó: 01 nữ tái cử đại biểu HĐND, 

01 ngoài đảng) 

  - Trung tâm phát triển quỹ đất: 02 người (trong đó: 01 nữ, 01 trẻ 

tuổi và ngoài đảng) 

 Sau khi thảo luận thống nhất 100% thành phần tham dự hội nghị nhất trí 

với điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Đình Lập khoá XXI, nhiệm kỳ 

2021 -2026 , để Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện 

Đình Lập có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân 

bổ người ứng cử đại biểu HĐND huyện và hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự 

giới thiệu người ứng cử theo quy định của Luật. 

 Cuộc họp đã kết thúc vào hồi 16 cùng ngày./. 

 

                THƯ KÝ                                                                 CHỦ TOẠ 

   

 

 

 

   Phạm Thị Lan                                               Tô Thị Hiến                                                                 
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