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Kính gửi: Ủy ban bầu cử huyện Nghi Xuân 

 

 

Căn cứ điểm 3, Điều 10, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

năm 2015 về việc chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp; căn cứ vào số 

lượng cử tri của các đơn vị hành chính cấp xã tính đến ngày 31/12/2020, Ủy ban 

nhân dân huyện dự kiến chia thành các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu 

HĐND huyện được bầu tại các đơn vị như sau: 
 

1. Đơn vị bầu cử Số 1, gồm các xã: Xuân Hội, Đan Trường 

- Dân số tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: 13.625 người; số lượng cử 

tri: 9.816 người; 

- Số đại biểu được bầu là: 04 đại biểu. 

2. Đơn vị bầu cử Số 2, gồm các xã: Xuân Phổ, Xuân Hải 

- Dân số tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: 9.196 người; số lượng cử 

tri: 6.721 người; 

- Số đại biểu được bầu là: 03 đại biểu. 

3. Đơn vị bầu cử Số 3, gồm các xã, thị trấn: Thị trấn Tiên Điền, Xuân 

Giang 

- Dân số tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: 12.014 người; số lượng cử 

tri: 8.655 người; 

- Số đại biểu được bầu là: 04 đại biểu. 

4. Đơn vị bầu cử Số 4, gồm các xã: Xuân Yên, Xuân Thành, Xuân Mỹ 

- Dân số tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: 14.310 người; số lượng cử 

tri: 10.298 người; 

- Số đại biểu được bầu là: 04 đại biểu. 

5. Đơn vị bầu cử Số 5, gồm các xã: Cổ Đạm, Xuân Liên 

- Dân số tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: 14.592 người; số lượng cử 

tri: 10.066 người; 

- Số đại biểu được bầu là: 04 đại biểu. 

6. Đơn vị bầu cử Số 6, gồm xã: Cương Gián 

- Dân số tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: 12.133 người; số lượng cử 

tri: 8.113 người; 

- Số đại biểu được bầu là: 04 đại biểu. 

7. Đơn vị bầu cử Số 7, gồm các xã, thị trấn: Thị trấn Xuân An, Xuân Viên 

- Dân số tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: 16.104 người; số lượng cử 

tri: 11.263 người; 



- Số đại biểu được bầu là: 04 đại biểu. 

8. Đơn vị bầu cử Số 8, gồm các xã: Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân Lĩnh 

- Dân số tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: 12.243 người; số lượng cử 

tri: 8.860 người; 

- Số đại biểu được bầu là: 04 đại biểu. 
 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện Nghi Xuân xem xét ấn định và công bố theo Luật định./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ủy ban bẩu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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