
ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QUỎC HỘI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - T ự  do - Hạnh phúc

Sổ: U87/NQ-ƯBTVQH14 ---------------------------------
Hà Nội, ngày 11 thảng 01 năm 2021

NGHỊ QUYÉT  
Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ  cấu, 

thành phần và phân bổ số Itrọrng người được giới (hiệu 
ứng cử  đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nbiệm kỳ 2021 -  2026

ỦY BAN THƯ ỜNG v ụ  QUỔC HỘI

Căn cử Hiến pháp nưởc Cộng hòa xă hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sổ 77/2015/QH13 đă được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 
47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sổ 
85/2015/Q H 13;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 
Quốc hội về Thí điểm tồ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển thành phố Đả Năng;

Căn cứ Nghị quyết sổ 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội về Tồ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Cỗn cứ Nghị quyết sổ 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội về Ngày bâu cử đại biêu Quốc hội khóa XV vả đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 613/TTr-CP ngày 05 tháng 12 năm
2020 và Báo cáo số 01/BC-CP ngày 05 tháng 01 năm 2021; Báo cáo thâm tra sổ 
3711/BC-UBPL14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 và Bổo cáo số 3776/BC- 
ƯBPL14 ngảy 07 tháng 01 năm 2021 của ủ y  ban Pháp luật về việc tiếp thu, 
chỉnh lý dự thảo Nghị quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Đ iều 1. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cáp nhỉệm kỳ
2021 -  2026

1. V iệc xác định sổ lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mồi 
đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương và các ca  sở  sau đây:
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a) Dân số của từng đơn vị hành chính để làm căn cứ xác định số lượng đại 
biêu Hội đồng nhân dân được bầu được xác định theo số liệu thống kê dân số do 
cơ quan thống kc cấp tỉnh công bổ tại thời điểm gần nhắt tinh đến ngày 31 tháng 
12 năm 2020;

b) Việc xổc định đom vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo để làm 
căn cứ xác định sô lượng đại biêu Hội đồng nhân dân được bầu căn cứ vào văn 
bản, quyểt định còn hiệu lực pháp luật cùa cơ quan nhà nước có thâm quyền.

Bộ Nội vụ chủ irì, phổi họp vởi ủ y  ban Dân tộc và các cơ quan cổ liên quan 
rà soát, tập hợp các văn bản, quyêt định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà 
nước có thầm quycn ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùnậ cao, 
hải đảo và công bổ trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia 
(http://hoidongbaucu.quochoi.vn) chậni nhất là ngày 01 thảng 02 năm 2021.

2. Việc xác định sổ lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 
trảch ở  từng đơn vị hành chính căn cử vào quy định của Luật Tổ chức chỉnh 
quyền đja phương, Nghị qụyết sô 119/2020/QH14 ngày 19 thảng 6 năm 2020 
của Quốc hội về Thỉ điểm tô chức mô hình chính quyen đô thị và một số ca chế, 
chính sách đặc thù phát ưiển thành phổ Đà Năng, Nghị quyết sổ 131/2020/QH14 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Tố chức chính quyền đô thị tại 
Thành phổ Ho Chí Minh:

a) Đối với cếp tỉnh, sổ lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động 
chuyên trách giừ chức vụ Chủ tịch, Phỏ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối đa lả 02 
người; sổ lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ 
Trưởng ban, Phó Trường ban ờ mỗi Ban của Hội đông nhân dân tối đa lả 02 
người, tnr trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Đối vởi Thành phổ Hồ Chi Minh, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân 
hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
thảnh pho tối đa là 03 người; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động 
chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ưy viên ở  mỗi Ban 
của Hội đồng nhân dân thành phố tối đa là 04 người.

Đối vởi thành phố Đà Năng, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt 
động chuyên ữách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thảnh 
phổ tối đa là 02 nguời; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 
trách giừ chức vụ Tnicmg ban, Phó Trướng ban ở mỗi Ban của Hội đồng nhân 
dân thành phố tổi đa là 03 người;

c) Đối với cấp huyện, sổ lượng đại biẻu Hội đồng nhân dân hoạt động 
chuyẽn trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đông nhân dân tối đa là 
02 người; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ 
chức vụ Trường ban, Phỏ Truởng ban ờ mồi Ban của Hội đông nhân dân tổi đa 
là 02 người;

d) Đối với cẩp xã, số lượng đại biều Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 
ưách giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là 01 người.

http://hoidongbaucu.quochoi.vn
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Điều 2. C ơ cấu, thành phần và phân bỗ số lượng ngưừi được giói 
thiệu ứng cử  đại biểu Hội đổng nhãn dân các cổp nhiệm kỳ 2021 -  2026

1. Căn cứ vào sổ lượng đại biểu Hội dồng nhãn dân dược bầu, n^uycn tẳc 
về việc báo đâm sô dư khi lập danh sách người ứng cử dại biêu Hội đòng nhân 
dân quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quổc hội và dại bicu 
Hội đong nhân dân, Thường trực 1 lội dồng nhân dân cắp tinh, cẩp huyện, sau khi 
thống nhất ý kiền với Ban Thường trực ửy ban Mặt Irận Tổ quổc Việt Nam và ủ y  
ban nhân dân cùng cắp, dự kiến cụ thổ cơ cấu, thành phần, phàn bổ sổ lượng 
người của tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xà hội, đơn vị vũ 
trang nhân dân, cơ CỊuan nhà nước ờ cấp minh vả các đơn vị hành chinh cấp dưới, 
đơn vị sự nghiệp, tò chức kinh tố irẽn địa hàn được giới thiện dể ứng cử dại biêu 
Hội đồng nhân dân ờ đơn vị hành chính câp mình.

2. Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội dồng nhân dân đirợc bầu, nguyên tắc 
vẻ việc bảo đảm sô dư khi lập danh sách người ứng cử dại biêu Hội dông nhận 
dân quy định tại khoãn 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biổu Quốc hội vả dại biểu 
Hội đông nhân dân, Thường trực I lội dồng nhân dân cấp xã, sau khi thông nhất 
ý kiến với Ban Thường trực ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Vict Nam và ủ y  ban nhãn 
dân củng cấp, dự kiến cụ thể cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người cùa tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xà hội, 10 chức xà hội, dơn vị vù trang nliân 
dân, cơ quan nhà nước ờ cấp minh và các thôn, tổ dân phố, dơn vị sự nghiệp, tô 
chức kinh tẽ trcn địa bàn được giới thiệu dê ứng cử đại biêu Hội đông nhân dân 
ở đơn vị hành chinh cấp minh.

3. Việc dự kiên cơ câu, thành phan, phân bổ sổ lượng người dược giới thiệu
đê ứng cử đại biêu Hội đồng nhân dân ờ mồi đơn vị hànli chính phài bảo đảm ciân 
chủ, công tâm, khách qụpn*jainh, bach; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại bicu là 
những người ticu biổụ dạo dửc, uy tín, tri tuệ; dỏng thời bảo dám
cơ câu hạp lý trong các tỏ 6hức cịìính trị, tỏ chức chinh tri - xà hội, tô chức xa hội, 
đcm vị vũ trang nhân dân, cơ qban nhà nước ở cấp minh và các dơn vị hành chính 
cấp dưới (dổi với cáp tinh, cấp huyện), các thôn, lổ dãn phố (đổi với cấp xà), đơn 
vị sự nghiệp, tỏ chức kinh tệ trên dịa bàn; cỏ đại diện của các thành phân xã hội, 
nghê nghiệp, lỏn giáo, độ tuôi vả đáp ứng các yêu cầu sau dny:

a) Bảo đâm có ít nhất ln 35% tổng sổ người trong danh sách chính thức 
nhùng người ứng cử đại biêu Hội dòng nhủn dãn là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ 
nừ trúng cử là khoàng 30% tổng sổ dại biểu Hội đồng nhân dân;

b) Bảo dâm tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chinh thức những người 
được giới thiệu ứng cử đại biêu Hội dộng nhàn dân là ngiròi dân tộc thiểu sổ, 
phù hợp với đặc diêm, cơ cấu dán số cùa từng địa phương. Quan tâm den 
nhừng dân tộc thiêu sỏ trong nhiều khỏa cliua có người tham gia vào hoạt động 
cúa Hội đong nhân dân;

c) Phẩn đấu dạt tỷ ỉệ người được giới thiệu ứng' cừ dọi biểu Hội đồne nhân 
dân là người ngoải Đàng không ihâp hem 10% tổng sò người dược giới thiệu ứng 
cử đại bicu Hội dông nhản dàn;
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d) Phấn dắu đạt tỷ lệ người dược giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đổng 
nhân dân là đại biểu trỏ tuổi (dirởi 40 tuòi) không thấp hơn 15% tỏng sỏ ngưòi 
được giới thiệu ứng cử đại biêu Hội dồnn nhán dân;

d) Phấn đấu dọt tỷ lệ từ 30% irỏ lên đại biỏu Hội dồng nhán dân nhiệm kỷ 
2016 - 2021 tái cử đại biêu Mội dôrm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cổp;

c) Giảm tỷ lệ người thrợc giới thiệu ứng cử đại biểu I lội dồrn» nhân dân 
còng tác ờ các cơ quan quân lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 - 2021;

g) Việc phân bổ người được giới thiệu ửng cử đại biểu Mội đồng nhãn dân 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các dơn vị bầu cừ phái bno đảm cỏng bằng, binh tlầng; 
bảo đảm tương quan hợp lý với tỷ lệ dân sổ giữa các dơn vị hành chính trực 
thuộc, giữa các thôn, tô dân phổ.

Đicu 3. Diều klioiin chi hành

1. Nghị quyết này cỏ hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Chính phủ, ủ y  ban Trung ươnc Mật trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng 
nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Ban Thường trực Uy ban Mặt trận Tỏ quòc Việt 
Nam ở các dơn vị hành chinh cấp tỉnh, cap huyện, cấp xã vả các cơ quan, tổ 
chửc liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyêt này.

3 . 1 lội đổng Dân tộc, các úy  ban của Quổc hội và Đoàn dại biểu Quốc hội 
các tinh, thành phô trực thuộc trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Hơi nhộn: TM. ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QUÓC HỘI
-D an D ỉthưTrungircm gĐảng; C l l l l  T I P H
- Hội dồng bàu cừ quốc gia;

- van phỏng Quồc hội;
- C ơ qunn thuộc UBTVỌI I;
-  Hội dồng nlụn dân. ủ y  ban nhân dàn. ủ y  ban 
Một trận Tồ quổc Viột Nam cấp tinh;
- van  phòng I lộ i dỏng bâu cứ quốc gia; 
-L in iH C , P L
cpas: 2678

• Thành vicn ủ y  ban Tliưòiig vụ Q uốc hội;
• Chính phủ;
- ủ y  ban Trong ương Mạt «rận Tổ CỊUỎC Viột Nan
• Trung ưoug đoản thẻ chỉnh trị -  xil hội:
- 1 lội đồng Dân lộc, các ử y  ban của Quổc hội:
-  Bộ. cơ  <JU.W ngang Bộ. cơ quan tliuộc Chính phi
• Ban T ổ chực Tning ương:
- Uỷ ban Kiểm tra Trunu ương:
-  v ă n  phòng Trung ương Dảng;
- Vản pliỏng Chủ tịch rmởc;


