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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới

thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căc cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25 tháng 6 
năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, 
phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và Thông báo 
kết luận số 105-TB/TU ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ban Thường trực 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số 
lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 
2026 như sau:

I. Số lượng đại biểu được bầu
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 quy định:
“a) Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu 

năm mươi đại biểu; có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm năm mươi nghìn dân 
được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bảy mươi lăm đại biểu;

b) Tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ một 
triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân thì cứ 
thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 
tám mươi lăm đại biểu.”

Đối với Quảng Nam đến thời điểm 31/12/2020 dân số là 1.509.251 người, 
dự kiến số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 
57 đại biểu (giảm 03 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021).
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II. Số lượng ứng cử viên dự kiến
Theo khoản 3 Điều 58 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

các cấp “Số người trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi 
đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị 
bầu cử đó; nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách 
ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là hai người; nếu đơn 
vị bầu cử được bầu từ bốn đại biểu trở lên thì số người trong danh sách ứng cử 
phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là ba người”. 

Như vậy, số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh phụ thuộc vào số lượng 
đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử. Từ nay đến ngày 
04/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị 
bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Thường trực 
HĐND tỉnh dự kiến khoảng 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh với 23 đơn vị 
bầu cử (Có phụ lục kèm theo).

III. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại 
biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 
11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí xác định dự kiến cơ cấu, 
thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND, 
Thường trực HĐND tỉnh dự kiến:

1. Tiêu chí giới tính: Bảo đảm có ít nhất 35% (32 người) trong danh sách 
chính thức được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là phụ nữ. Phấn đấu tỷ lệ 
phụ nữ trúng cử là 30% trong tổng số đại biểu HĐND tỉnh (17 người).

2. Tiêu chí dân tộc: Bảo đảm số lượng hợp lý người được giới thiệu ứng cử 
đại biểu HĐND tỉnh là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân 
số ở từng địa phương. Quan tâm đến những dân tộc thiểu số trong nhiều khóa 
chưa có người tham gia vào hoạt động của HĐND. Dự kiến số đại biểu HĐND 
tỉnh khóa X được bầu là người dân tộc thiểu số bằng hoặc cao hơn số đại biểu 
HĐND tỉnh khóa IX được bầu là người dân tộc thiểu, như vậy ít nhất là 06 người.

3. Tiêu chí người ngoài Đảng: Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng 
cử đại biểu HĐND tỉnh là người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND (dự kiến khoảng 09 người);

4. Phấn đấu người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là đại biểu 
trẻ tuổi người (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu 
ứng cử đại biểu HĐND (dự kiến khoảng 14 người).

5. Số đại biểu HĐND tỉnh khóa IX tái cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X: phấn 
đấu đạt tỷ lệ 30% (dự kiến từ 18 người trở lên).

6. Giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND công tác ở các 
cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016-2021 (dự kiến 06 người).
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7. Việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND 
nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử phải đảm bảo công bằng, bình đẳng; 
đảm bảo tương quan hợp lý với tỷ lệ dân số giữa các đơn vị hành chính.

IV. Dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu 
HĐND tỉnh để bố trí làm đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách:

Căn cứ Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 
phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1187/NQ-
UBTVQH14 và tình hình thực tế, quy hoạch của Đảng đoàn HĐND tỉnh. Thường 
trực HĐND tỉnh dự kiến bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách như sau:

Tổng số 10 đại biểu, trong đó:
- Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh: 02 đại biểu.
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: 02 đại biểu (Trưởng ban và Phó 

Trưởng ban).
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh: 02 đại biểu (Trưởng ban và Phó Trưởng ban).
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: 02 đại biểu (Trưởng ban và Phó Trưởng 

ban).
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh: 02 đại biểu (Trưởng ban và Phó Trưởng ban).
V. Cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng 

cử đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Trong tổng số 57 đại biểu HĐND tỉnh được bầu, dự kiến thành phần và phân 

bổ số lượng ở các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Các cơ quan khối Đảng:  07 đại biểu:
a) Thường trực Tỉnh ủy: 02 đại biểu (Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy).
b) Các Ban Đảng: 05 đại biểu (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban 

Tuyên giáo, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội chính 
Tỉnh ủy).

2. Khối chính quyền: 16 đại biểu:
a) Chuyên trách HĐND tỉnh: 10 đại biểu:
- Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh: 02 đại biểu.
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: 02 đại biểu (Trưởng ban và Phó 

Trưởng ban).
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: 02 đại biểu (Trưởng ban và Phó Trưởng 

ban).
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh: 02 đại biểu (Trưởng ban và Phó Trưởng ban).
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh: 02 đại biểu (Trưởng ban và Phó Trưởng ban).
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b) UBND tỉnh và các sở, ngành: 06 đại biểu:
- Lãnh đạo UBND tỉnh: 03 đại biểu (Chủ tịch UBND và 02 Phó Chủ tịch 
UBND).
- Sở Tư pháp: 01 đại biểu.
- Sở Tài chính: 01 đại biểu.
- Sở Ngoại vụ: 01 đại biểu.
3. Các cơ quan khối lực lượng vũ trang và nội chính: 03 đại biểu
a) Giám đốc Công an tỉnh: 01 đại biểu.
b) Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 01 đại biểu.
c) Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 01 đại biểu.
4. Mặt trận và các tổ chức thành viên, tổ chức kinh tế: 13 đại biểu:
a) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 01 đại biểu.
b) Hội Nông dân: 01 đại biểu.
c) Hội Liên hiệp Phụ nữ: 01 đại biểu.
d) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 01 đại biểu.
đ) Liên đoàn Lao động: 01 đại biểu.
e) Hội Cựu chiến binh: 01 đại biểu.
g) Các tổ chức xã hội, tôn giáo, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp: 07 đại 

biểu.
5. Các huyện, thị xã, thành phố: 18 đại biểu.
Trên đây là dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử 

đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thường trực 
HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
tiến hành tổ chức hiệp thương lần thứ nhất theo quy định./.

Nơi nhận:
- Hội đồng bầu cử quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, phòng TH;
- Lưu VT, TH (Minh).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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