Sáng ngày 24 tháng 02 nm 2016, UBMTTQVN qun Ng Hành Sn t chc Hi ngh gii thiu ngi ra ng c i
biu Hi ng nhân dân (HND) qun, nhim k 2016-2021 theo Ngh quyt s 1134/2016/UBTVQH13 ngày
18/01/2016 ca y ban Thng v Quc hi. Ông Nguyn ình Th: Thng v Qun y-Ch tch UBMTTQVN qunPCT UBBC qun ch trì Hi ngh.
Ti Hi ngh, ông Nguyn ình Th ã thông qua danh sách tng hp các c quan, n v, t chc có ngi ra ng c i
biu HND qun, nhim k 2016-2021. Qua ây ông Nguyn ình Th cho hay: Tng sô ai biêu HND qun
nhim k 2016-2021 c bâu la 30 ai biêu, vi vây HND thành ph ã quyt nh b sung sô ngi c gii thiêu ng c
HND qun là 55 ngi, tng 5 ngi so vi d kiên tai Hôi nghi hiêp thng lân th nhât do y ban MTTQ Vit Nam
qun t chc va qua.
Trên c s ó, UBBC qun thng nht phân b 55 ngi ng c ti 38 c quan, n v, t chc, a phng theo lut nh; trong
ó, có 22 ngi là n, chim 40%, 11 ngi di 35 tui, chim 20% và ngi ngoài ng là 06, chim 10,9%. Theo ó,
các c quan, n v, t chc s t chc cuc hp rng rãi trong n v thng nht gii thiu ngi ng c ai biêu HND qun.
Ngi ng c i biu HN phi m bo các tiêu chun ti iu 7, Lut T chc Chính quyn a phng là: Trung thành vi T
quc, Nhân dân và Hin pháp, phn u thc hin công cuc i mi, vì mc tiêu dân giàu, nc mnh, dân ch, công
bng, vn minh; có phm cht o c tt, cn, kim, liêm, chính, chí công vô t, gng mu chp hành pháp lut; có
bn lnh, kiên quyt u tranh chng tham nhng, lãng phí, mi biu hin quan liêu, hách dch, ca quyn và các
hành vi vi phm pháp lut khác; có trình vn hóa, chuyên môn, nng lc, sc khe, kinh nghim công tác
và uy tín thc hin nhim v i biu; có iu kin tham gia các hot ng ca Hi ng nhân dân; liên h cht ch vi
Nhân dân, lng nghe ý kin ca Nhân dân, c Nhân dân tín nhim.
Nhng ngi thuc mt trong nhng trng hp sau theo quy nh ti iu 37 Lut Bu c i biu Quc hi và HND các cp
nm 2015 s không c ng c i biu Quc hi và i biu Hi ng nhân dân, ó là: Ngi ang b tc quyn ng c theo bn
án, quyt nh ca Tòa án ã có hiu lc pháp lut, ngi ang chp hành hình pht tù, ngi b hn ch hoc mt nng lc
hành vi dân s; ngi ang b khi t b can; ngi ang chp hành bn án, quyt nh hình s ca Tòa án; ngi ã chp
hành xong bn án, quyt nh hình s ca Tòa án nhng cha c xóa án tích; ngi ang chp hành bin pháp x lý
hành chính a vào c s giáo dc bt buc, a vào c s cai nghin bt buc hoc giáo dc ti xã, phng, th trn./.
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