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Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thống nhất ứng cử viên đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Sáng 18-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức 

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.  

  

 
Ông Nguyễn Văn Lộc phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 

 

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành.   
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100% đại biểu dự hội nghị nhất trí biểu quyết danh sách sơ bộ 16 ứng cử viên đại biểu  

Quốc hội khóa XV và 121 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Hội nghị nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh 

khóa X. Theo nhận xét của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hầu hết 

các hồ sơ ứng cử đáp ứng đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu. Thành phần 

ứng cử viên được các cơ quan, đơn vị giới thiệu theo cơ cấu cũng đã đạt yêu cầu định 
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hướng chung. Đến ngày 11-3, 13 cơ quan, đơn vị được phân bổ đều đảm bảo gửi đủ và 

đúng hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 14 người được 

các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử đều đạt tín nhiệm 100% từ cử tri nơi công 

tác, nơi làm việc. Cùng với 2 người tự ứng cử, tổng danh sách người ứng cử đại biểu 

Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Dương là 16 người. Đối với đại biểu HĐND tỉnh khoá X, 

có 121 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.  

 
Các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2 

 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, hội nghị 

hiệp thương lần thứ 2 đã thống nhất biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 16 ứng 

cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 121 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 

2021-2026.  

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét 

và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khoá X, dự kiến thực hiện từ ngày 21-3 

đến ngày 13-4. Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, dự kiến 

vào khoảng giữa tháng 4 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Hồ Văn-Quốc Chiến 
http://baobinhduong.vn/ 

 


