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

/CV-ƯBBC

Mường Khương, ngày ơy tháng 03 năm 2021

V/v chỉ đạo một số nội dung công tác
bầu cử đại biểu HĐND cấp xã,
nhiệm kỳ 2021- 2026

Kính gửi: Đảng ủy, ƯBBC, HĐND, ƯBND, ủ y ban MTTQVN
các xã, thị trấn trong huyện.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân ngày
25 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-ƯBBC, ngày 22/01/2021 của ủ y ban bầu cử
đại biêu Quôc hội và HĐND tỉnh Lào Cai, về việc triển khai thực hiện công tác
bâu cử đại biểu Quôc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026;
Căn cứ Văn bản số 34/ƯBBC-TT ngàỵ 25/02/2021 của ƯBBC tỉnh Lào Cai,
về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.
ủ y ban bầu cử huyện M ường Khương triển khai một số nội dung công tác
quan trọng chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp như sau:
1. về nộp Quyết định thành lập các đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị
bầu cử và số lượng đại biếu được bầu ở moi đơn vị bầu cử
Đến trước ngày 04/03/2021, ủ y ban bầu cử của xã, thị trấn đã ấn định và công
bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở
mỗi đơn vị bầu cử. Yêu cầu các xã, thị trấn gửi Quyết định của UBBC các xã, thị
trấn về ƯBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 06/03/2021 (số lượng 02
bản).
2. về thành lập Ban bầu cử
Ở mỗi đơn vị bầu cử, UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực
HĐND, Ban Thường trực ủ y ban MTTQVN cấp xã quyết định thành lập 01 Ban
bầu cử gồm từ 7 đến 9 thành viên (Khoản 2, Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân). Việc thành Ban bầu cử phải trước ngày 14/3/2021 và
gửi về ƯBND huyện (Qua Phòng Nội vụ) trước ngày 16/3/2021 (số lượng 02 bản).
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử theo Khoản 3, Điều 24 Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
3. về hồ sơ của người ứng cử
Các xã, thị trận căn cứ Hướng dẫn số 14/HD-ƯBBC ngày 02/03/2021 của
ƯBBC huyện về Hồ sơ ứng cử, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021 - 2026 để triển khai thực hiện. Hoàn thiện việc thu nộp hồ sơ của
người ứng cử các cấp trước ngày 14/03/2021.

4. về thành lập khu vực bỏ phiếu
Việc xác định khu vực bỏ phiếu do ƯBND xã, thị trấn quyết định và phải
được ƯBND huyện phê chuẩn.
Căn cứ vào số lượng đơn vị bầu cử đã được ấn định, ƯBND các xã, thị trấn dự
kiến số lượng khu vực bỏ phiếu xin ý kiến của ƯBND huyện. Sau khi được ƯBND
huyện phê chuân, ƯBND các xã, thị trấn Quyết định xác định Khu vực bỏ phiếu
trước ngày 02/4/2021 và gửi Quyết định về UBND huyện (Qua Phòng Nội vụ)
trước ngày 03/4/2021.
Lưu ý:
- Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri.
- Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng cần có sự nhất trí
của ƯBND huyện (ví dụ như Đơn vị vũ trang nhân dân).
- Việc ân định khu vực bỏ phiếu nên có sự thống nhất trước với các cơ quan
có liên quan.
5. Thành lập Tổ bầu cử
UBND xã, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và
Ban thường trực ủ y ban MTTQVN cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực
bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên, gồm Tổ trưởng,
Thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tố chức xã hội và đại diện cử tri ở địa phương. Thời sian ban
hành Quyêt định này chậm nhât là ngày 03 tháng 4 năm 2021 và gửi về ƯBND
huyện (Qua Phòng Nội vụ) chậm nhất là ngày 04/04/2021.
6. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri
Các xã thị trấn lập danh sách cử tri (những người đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu
cử 23/5/2021). Trước ngày 13/4/2021 (trước ngày bầu cử là 40 ngày), phải niêm
yêt công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, thị trân và những nơi công cộng
để cử tri kiểm tra, sửa đổi, bổ sung thông tin (nếu có).
7. Lập và niêm yếu danh sách những người ứng cử
Trước ngày 28/4/2021 (trước ngày bầu cử 23/5/2021 là 25 ngày), ủ y ban bầu
cử xã, thị trấn phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình.
Trước ngày 03/05/2021 (Trước ngày bầu cử 23/5/2021 là 20 ngày), phải niêm
yết danh sách chính thức nhũng ngưới ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
tại khu vực bỏ phiếu.
8. Thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu
Trước ngày 13/5/2021 (trước ngày bầu cử 23/5/2021 là 10 ngày), Tổ bầu cử
phải thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu.
9. Việc thực hiện chế độ báo cáo
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Đe đảm bảo thông tin kịp thời, báo cáo các tổ chức phụ trách bầu cử theo
thâm quyên quy định, ư ỵ ban bầu cử huyện đề nghị ư ỷ ban bầu cử các xã, thị trấn
thực hiện việc báo cáo tiên độ công tác bầu cử theo từng giai đoạn thực hiện chế độ
báo cáo 01 tuần/01 lần (trước 11 giờ 00 phút vào thứ Năm hàng tuần) gửi về ư ỷ
ban bầu cử (qua Phòng Nội vụ huyện) với nội dung chính như sau:
- Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử;
- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử; việc giao nộp hồ sơ của người ứng cử
(người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử);
- Việc lấy ý kiến cử tri đối với người úng cử đại biểu HĐND;
- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử (việc chia
khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, phiếu bầu..
- Việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử;
- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những
người ứng cử và đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử;
- Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử;
- v ề cơ sở vật chất phục vụ bầu cử;
- Những vần đề nổi cộm, vướng mắc và những ý kiến, kiến nghị.
Lưu ý: Đối với những nơi có sự cố phát sinh hoặc phát sinh vướng mắc trong
quá trình triến khai thực hiện, đề nghị báo cáo ngay về ƯBBC huyện để kịp thời có
hướng điều chỉnh, giải quyết.
Trên đây là những nội dung rất quan trọng, yêu cầu Đảng ủy, ƯBBC, HĐND,
UBND, ủ y ban MTTQVN các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. U i /
Nơi nhận:

ỦY BAN BÀU C ử

- TT. Huyện ủy-HĐND-UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủ y ban MTTQVN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Trung tâm VH-TT&TT huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Như kính gửi;
-Lưu: VT, PNV. $ .

Lê Ngọc Dương
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