ỦY BAN BẦU CỬ
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Số: 4 jr /CV -U BBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
'
Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

M ường Khương, ngày ổơtháng 04 năm 2021

V/v hướng dẫn m ột số nội dung công việc
trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 (N gày bầu cử 23/5/2021)

Kính gửi: ủ y ban bầu cử các xã, thị trấn trong huyện.

Căn cứ Hướng dẫn số 58/HD-ƯBBC, ngày 02/04/2021 của ƯBBC tỉnh Lào
Cai về việc hướng dẫn một số nội dung công việc trước và trong ngày bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
(Ngày bầu cử 23/5/2021).
Đe thực hiện tốt nội dung công việc trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày bầu
cử 23/5/2021) đảm bảo đúng quy định, ủ y ban bầu cử huyện gửi kèm (Hướng dẫn
so 58 /HD-UBBC, ngày 02/04/2021 của UBBC tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn một
so nội dung công việc trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X V và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày bầu cử 23/5/2021).
Đề nghị ủ y ban bầu cử các xã, thị trấn triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
r r Huyện ủy, i-rrY
M r» ĩ m x T r \ huyện;
- nTT.
HĐND-ƯBND
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủ y ban MTTQVN huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, UBBC.

TM. ỦY BAN BẰU c ử

Hoàng Trưòng Minh

ỦY BAN BÀU CỬ
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc iập - Tự do —Hạnh phức

Số: 58 /HD-ƯBBC

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Một số nội dung công việc trước và trong ngày bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày bầu cử 23/5/2021)

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 25
tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngàỵ 11/01/2021 của Bộ Nội vụ
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản số 112/VPHĐBCQGPL ngày 02/4/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn
việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu.
Đe chuẩn bị tốt các nội dung, công việc trước và trong ngày bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 20212026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. ủ y ban bầu cử tỉnh hướng dẫn một số nội dung
chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử cụ thể:
I. NỘI DƯNG CHUẨN BỊ TRƯỚC NGÀY BẢƯ c ử
1. Bố trí địa điểm bỏ phiếu
1.1. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương như: Nhà văn hóa, hội
trường, trường học,... và căn cứ mật độ phân bố dân cư ở khu vực bỏ phiếu, Tổ
bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu) cho phù hợp, bảo đảm thuận
tiện để cử tri đến bầu cử. Địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang nghiêm, tiết
kiệm; bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ phiếu
xong; địa điểm bỏ phiếu phải bảo đảm an ninh, trật tự.
1.2. Địa điểm bỏ phiếu gồm: cổng ra - vào, khu vực bên ngoài phòng bỏ
phiếu và khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được trang trí theo mẫu hướng
dẫn của Bộ Nội vụ.
a) Cổng ra - vào và khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu
- Tổ bầu cử sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để làm cổng ra vào khu
vực bỏ phiếu;
- Khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri; nội
quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; nơi tồ chức lễ khai mạc; nơi tiếp đón cử tri
đến bỏ phiếu. Khu vực này có thể bố trí bàn, ghế để cử tri chờ thực hiện việc bỏ
phiếu;
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(Cổng ra - vào và khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu được trang trí theo Mau so ỉ ban
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, đính kèm văn bản này)
b) Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu
- Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang trọng, đủ bàn,
ghế, bút viết và những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu; nơi nào có hội
trường rộng thì có thể tổ chức lễ khai mạc ngay trong phòng bỏ phiếu;
- Phòng bỏ phiếu phải có lối đi vào, lối đi ra một chiều và theo trật tự nhất
định, có thể tham khảo bố trí theo sơ đồ sau: Bắt đầu lối vào là bàn hướng dẫn,
bàn để cừ tri xuất trình Thẻ cử tri và nhận phiếu bầu; tiếp đến là một số bàn để cử
tri viết phiếu bầu, nơi để hòm phiếu; bàn đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri
để xác nhận cử tri đã bỏ phiếu; lối ra cho cử tri sau khi cử tri đã thực hiện xong
việc bỏ phiếu;
- Tùy điều kiện cụ thể của từng phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử niêm yết danh
sách, tiểu sử những người ứng cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại
biểu Hội đồng nhân dân để cử tri tham khảo trước khi viết phiếu bầu;
- Nơi cử tri viết phiếu bầu cần có các vách ngăn hoặc phòng kín để bảo
đảm cử tri “ bỏ phiếu kín” theo quy định của pháp luật về bầu cử;
(Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu được trang trí theo Mau số 02 ban hành
kèm theo Thông tư sỗ 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, đính kèm văn bản này).
1.3.
Tổ trưởng Tổ bầu cử phải phân công thành viên Tổ bầu cử luân phiên
trực bảo vệ địa điểm bỏ phiếu cả ngày và đêm trước, trong ngày bầu cử và cho
đến khi kết thúc việc bỏ phiếu, tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu gửi đến ủ y ban
bầu cử tương ứng.
2. Hòm phiếu
Việc chuẩn bị hòm phiếu (đã được ủ y ban bầu cử tỉnh hướng dẫn tại Văn
bản số 39/ƯBBC-TT ngày 09/3/2021). Hòm phiếu phải bảo đảm chắc chắn, trang
trí sạch đẹp, phía mặt trước của hòm phiếu có dán hình Quốc huy, phía dưới có
dòng chữ “H Ò M P H IẾ U ” . Ngoài hòm phiếu chính, Tổ bầu cử phải chuẩn bị
hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) và băng niêm phong hòm phiếu.
3. Nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử
Tổ bầu cử phân công thành viên nhận các loại tài liệu sau đây từ ủ y ban
nhân dân cấp xã và Ban bầu cử cùng cấp:
3.1. Nhận Thẻ cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu và phát cho
cử tri trước ngày bầu cử theo quy định của pháp luật về bầu cử.
3.2. Nhận đủ số lượng phiếu bầu theo danh sách cử tri và số lượng phiếu
bầu dự phòng. Khi nhận phiếu bầu phải có biên bản bàn giao giữa người giao và
người nhận về số lượng cụ thể của từng loại phiếu bầu. Tổ bầu cử kiểm tra kỹ
phiếu bầu v ề số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử, danh sách họ và tên
những ứng cử viên đúng với khu vực bỏ phiếu của tổ mình và phải quản lý chặt
chẽ số lượng các loại phiếu bầu

3.3. Con dấu của Tồ bầu cử và con dấu “Đã bỏ phiếu”.
3.4. Các loại biên bản, biểu mẫu của Tổ bầu cừ.
3.5. Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu.
3.6. Danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu.
3.7. Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, mẫu diễn văn khai mạc, tiêu
chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân.
3.8. Phù hiệu của các thành viên Tổ bầu cử.
3.9. Văn phòng phẩm (bút, giấy, kéo, thước kẻ, keo dán, hộp mực, con
dấu,...).
3.10. Các tài liệu khác liên quan đến bầu cử theo hướng dẫn của địa
phương (nếu có).
4. Các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử
4.1. Tổ trưởng Tô bầu cử chủ trì cuộc họp phần công cụ thể cho từng
thành viên thực hiện các công việc sau:
a) Tồ trưởng phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo hoạt động trong phòng bỏ
phiếu và việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu;
b) Thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, phiếu bầu, con đấu, làm biên
bản kết quả kiểm phiếu bầu cử;
c) Phân công thành viên chịu trách nhiệm về trang trí phòng bỏ phiếu, trực
tiếp chỉ đạo hoạt động ngoài phòns bỏ phiếu và bảo đảm các điều kiện vật chất kỹ thuật cho ngày bầu cử của Tổ bầu cử;
d) Phân công thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra Thẻ cử tri, đối chiếu
danh sách cử tri, đánh dấu theo dõi số cử tri đi bầu vào danh sách cử tri, phát
phiếu bầu đã được đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri;
đ) Phân công thành viên chịu trách nhiệm trực tại bàn gần hòm phiếu, đóng
dấu “Đă bỏ phiêu” vào mặt trước của Thẻ cử tri khi cử tri đã bỏ phiếu bầu vào
hòm phiếu;
e) Phân công thành viên hướng dẫn cử tri ra, vào phòng bỏ phiếu, nhận
phiếu, viết phiếu và bỏ phiếu;
f) Phân công thành viên phụ trách công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn
xã hội tại địa điểm bỏ phiếu;
g) Phân công thành viên đôn đốc, thông báo để các cử tri đi bỏ phiếu;
h) Các công việc khác liên quan đến công tác bầu cử.
4.2. Tẻ bầu cử thực hiện việc rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các loại phương
tiện vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử, bao gồm :
a) Phòng bỏ phiếu;
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b) Nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc
hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
c) Phiếu bầu bảo đảm đúng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu;
d) Các con dấu;
đ) Các hòm phiếu;
e) Các biên bản, biểu mẫu của Tổ bầu cử;
f) Thành phần dự lễ khai mạc, diễn văn khai mạc và các văn phòng phẩm
phục vụ việc bầu cử;
g) Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu, trong đó cần xác định rõ số cử
tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể trực tiếp đi bỏ phiếu; người
đang bị tạm giam, người đang châp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không
tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng; người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ; người
đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc các địa điểm
cách ly tập trung khác và người đang bị cách ly tại nhà (nếu có); những khu vực
bị chia cắt do thiên tai, lũ lụt để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến
cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử;
h) Các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác phục vụ cho ngày bầu cử.
4.3. Quản lý phiếu bầu: Tổ trưởng Tồ bầu cử phân công thành viên quản lý
chặt chẽ số phiếu bầu. Trường hợp phát hiện phiếu bầu bị mất thì Tồ bầu cử phải
báo cáo ngay Ban bầu cử.
4.4. Chế độ thông tin báo cáo: Các nội đung, công việc chuẩn bị trước
ngày bầu cử phải được tổng hợp và báo cáo kịp thời, nội dung báo cáo thực hiện
theo biểu mẫu số 03/BNV (ban hành kèm theo Văn bản số 46/ƯBBC-TT ngày
ỉ 9/3/2021 của ủ y ban bầu cử tỉnh), thời gian báo cáo trước ngày 19/5/2021.

n . NỘI DƯNG CÔNG VIỆC PHẢI THựC HIỆN TRONG NGÀY
BÀU CỬ
1. Các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử
1.1. Thời gian: Các thành viên Tồ bầu cử phải đến trước giờ khai mạc để
kiểm tra công tác chuân bị, bảo đảm thời gian khai mạc đúng giờ quy định.
Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng và kết thúc vào bảy giờ tối (19 giờ)
cùng ngày. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Tô bầu cử có thể quyết định
cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết
thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối (21 giờ) cùng ngày;
Sau khi đã kiểm tra đầy đủ các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử, Tổ bầu
cử mới tổ chức lễ khai mạc và tiến hành việc bỏ phiếu.
1.2. Tổ chửc lễ khai mac
a) Thành phần tham dự lễ khai mạc

5

- Các thành viên Tổ bầu cử, những người có nhiệm vụ liên quan đến công
tác bầu cử;
- Đại diện cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức đoàn thế ở địa phương;
- Đại diện cử tri là người cao tuổi, người có công với cách mạng và chức
sắc tôn giáo trong khu vực (nếu có);
- Cử tri đến dự lễ khai mạc;
- Phóng viên báo, đài (nếu có).
b)
Trình tự tổ chức lễ khai mạc: Lễ khai mạc phải được tổ chức trang
trọng, thời gian khoảng 15 đến 20 phút, do Tổ trưởng Tồ bầu cử chủ trì theo nội
dung và trình tự sau đây:
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Đọc diễn văn khai mạc;
- Đọc nội quy phòng bỏ phiếu;
- Kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri;
mời 2 cử tri không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp ứng cử tại khu vực bỏ phiếu chứng kiến việc kiểm tra hòm
phiếu, sau đó niêm phong hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ theo quy định;
- Sau khi thực hiện thủ tục niêm phong hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử
tuyên bố cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu;
- Tổ bầu cử phải bố trí thành viên Tổ bầu cử thường trực bên hòm phiếu
làm nhiệm vụ hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bảo vệ hòm phiếu.
1.3. Tiến hành bỏ phiếu
a) Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu
thay. Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình Thẻ cử tri để được nhận phiếu
bầu;
b) Khi bắt đầu việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử mời những cử tri có tên trong danh
sách cử tri là lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người có công với
cách mạng, chức sắc tôn giáo (nếu có) và cử tri là người cao tuổi nhất có mặt tại
thời điểm khai mạc bỏ phiếu trước;
c) Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục. Tổ bầu cử phải thường xuyên
thông báo, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cừ,
thê lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiêu; hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu và
gạch phiếu bầu; đôn đốc cử tri tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của
công dân;
d) Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tồ
bầu cử. Nếu cử tri gạch bị nhầm hoặc bị hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu
khác. Cử tri không thê tự gạch phiêu bâu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng
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phải tự mình bỏ phiếu. Người gạch phiếu hộ phải đọc đầy đủ họ và tên những
người ứng cử trên phiếu bầu để cử tri tự mình quyết định. Người gạch hộ phiếu
bầu phải ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ và bảo đảm bỉ mật phiếu
bầu. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử tri để cử tri tự
mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ
người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu;
đ) Trong khi tiến hành bỏ phiếu, nếu có tình huống bất thường xảy ra làm
gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì Tổ trưởng Tổ bầu cử và các thành viên Tổ bầu cử
phải nhanh chóng hội ý để kịp thời xử lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc
không thể tự xử lý được thì phải tạm dừng cuộc bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải tiến
hành niêm phong và quản lý chặt chẽ hòm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu liên
quan khác, kịp thời báo cáo Ban bầu cử để có phương án giải quyết, đồng thời
phải có biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục tiến hành;
e)
Tổ bầu cử phải đóng dấu “ Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri của cử tri đã bỏ
phiếu bầu xong.
1.4. Một số điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử
a) Trong quá trình diễn ra việc bỏ phiếu, các thành viên Tổ bầu cử phải ân
cần, lịch sự, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Các
thành viên Tổ bầu cử được phân công đảm nhiệm từng công việc trong ngày bầu
cử phải chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công và hỗ trợ thành viên khác
hoàn thành nhiệm vụ chung cùa Tổ bầu cử;
b) Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri không
tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch
đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh
dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh
sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu
bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không
gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử ữong phiếu bầu;
c) Trường họp phải sử dụng hòm phiếu phụ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử chịu
trách nhiệm kiểm tra số lượng phiếu bầu khi phát ra cho thành viên Tổ bầu cử để
mang theo cùng với hòm phiếu phụ đến các cử tri là người ốm đau, già yếu,
khuyết tật; người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ
sở giáo dục băt buộc, cơ sở cai nghiện băt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục
bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng; người đang bị tạm giữ tại nhà
tạm giữ; người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19
hoặc các địa điểm cách ly tập trung khác và người đang bị cách ly tại nhà (nếu
có); những khu vực bị chia cắt do thiên tai, lũ lụt, để thực hiện việc bỏ phiếu do
không đến được phòng bỏ phiếu. Sau khi những cừ trí này bỏ phiếu xong, thành
viên Tổ bầu cử phải mang ngay hòm phiếu phụ về khu vực bỏ phiếu;
d) Nếu cử tri yêu cầu đồi phiếu bầu khác do gạch hỏng, Tổ bầu cử phải thu
hồi phiếu gạch hỏng của cử tri, sau đó mới được phát phiếu bầu khác;
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đ) Khi cử tri có Thẻ cử tri và Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác do ủ y
ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc do chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân cấp đề
nghị thì tên của cử tri đó được bổ sung vào danh sách cử trí và tham gia bỏ phiếu
ở khu vực bỏ phiếu của xã nơi được ghi trong giấy chứng nhận thì Tổ bầu cử phải
hướng dẫn người đó đến trụ sở ủ y ban nhân dân cấp xã ghi trong giấy chứng
nhận để bồ sung vào danh sách cử tri. Danh sách cử tri bổ sung phải xác định rõ
những người này được bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh. Sau khi có danh sách cử tri bổ sung do ủ y ban nhân dân cấp xã xác
nhận, Tổ bầu cử mới được phát phiếu bầu cho những cử tri này; khi những cử tri
này đâ bỏ phiếu xong thì Tổ Bầu cử phải đóng dấu “ Đã bỏ phiếu” lên Thẻ cử tri
và Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác. Tổ bầu cử phải ghi danh sách cử tri bổ
sung để theo dõi riêng và tổng hợp số liệu sau khi kết thúc việc bỏ phiếu;
e) Tổ bầu cử không được để những người không có nhiệm vụ vào phòng
bỏ phiếu. Không ai được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy,... vào địa điểm bỏ
phiếu.
f) Việc xác định số cử tri tham gia bỏ phiếu: Trường hợp đơn vị bầu cử có
số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử
tri thì sẽ phải xem xét, quyết định việc bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó. Do đó, Tổ
bầu cử có trách nhiệm phân công thành viên theo dõi, kiểm soát chặt chẽ danh
sách các cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Cụ thể là, khi cử tri đến bỏ phiếu, thành viên
Tổ bầu cử phải kiểm tra thẻ cử tri, đối chiếu với danh sách cử ừi, đánh dấu theo
dõi số lượng cử tri đi bỏ phiếu vào danh sách cử tri và phát phiếu bầu đã được
đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri;
Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử thống kê số cử tri đã được đánh
dấu trong danh sách cử tri để xác định tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đối với
từng loại bầu cử (bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã) và tỷ lệ phần trăm (%) cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số
cử tri của khu vực bỏ phiếu đó. Neu tỷ lệ này đạt trên 50% tồng số cử tri ghi
trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu thì mới chuyển sang các bước tiếp
theo (niên phong phiếu bầu chưa sử dụng, phiếu bầu gạch hỏng, kiểm phiếu....);
Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đối với mỗi cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở từng cấp là khác nhau bởi có cử tri chỉ được
bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, có cử trì thì được
bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp. số lượng cử trí
đã tham gia bỏ phiếu phải bằng hoặc nhiều hơn tổng số phiếu thu vào (vì có
trường hợp cử tri đã nhận phiếu bầu nhưng không bỏ vào hòm phiếu). Trường
hợp tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ
bầu cử thực hiện thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2.5 mục 5 văn bản này (theo
Văn bản số 112/VPHĐBCQG-PL ngày 02/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc
gia).
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1.5. Ket thúc việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu
Sau khi đã hết giờ bỏ phiếu theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (bảy giờ tối cùng ngày) thì Tổ bầu cử mới
được mở hòm phiếu để kiểm phiếu.
1.6. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên khi tiến hành kiểm phiếu
và lập biên bản kiểm phiếu
a) Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công các thành viên Tổ bầu cử thành các
nhóm để thực hiện việc kiểm phiếu. Đối với các Tổ bầu cử đủ số lượng thành
viên để phân thành bốn nhóm thì phân công thực hiện như sau:
- Nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội;
- Nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;
- Nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện;
- Nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Đối với các Tổ bầu cử không đủ số lượng thành viên để phân thành bốn
nhóm thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công các nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho phù hợp.
b) Thư ký Tổ bầu cử tiến hành lập các biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử.
2.Kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu
2.1. Việc xác định số phiếu phát ra: Tổ bầu cử phải thống kê cụ thể số
phiếu nhận về, số phiếu phát ra, số phiếu cử tri đổi do gạch hỏng và số phiếu còn
lại không sử dụng đến. Theo đó, tổng số phiếu phát ra cộng vói số phiếu cử tri
đổi do gạch hỏng và số phiếu còn lại không sử dụng đến phải bằng số phiếu mà
Tổ bầu cử đã nhận về. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác và thống nhất khi so
sánh tỷ lệ phần trăm (%) số phiếu thu vào với số phiếu phát ra tại các mẫu biên
bản xác định kết quả bầu cử (mẫu số 2 0 ,2 1 ,2 5 ,2 6 ,3 0 ,3 2 ,3 4 ) thì cách tinh số phiếu
phát ra sẽ không gồm số phiếu cử tri đổi do gạch hỏng (theo Văn bản số
112/VPHĐBCOG-PL ngày 02/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia).
2.2. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm kê (đếm), niêm phong
phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu bầu do cử tri gạch hòng (nếu có), lập biên bản
kiểm kê việc sử dụnệ phiếu 'bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cap nhiệm kỳ 2021-2026 theo biểu mẫu của Hội đồng bầu cử
quốc gia ban hành; toàn bộ phiếu bầu niêm phong được gửi đến ủ y ban nhân dân
cấp xa.
2.3. Trước khi mở hòm phiếu, mời 2 cử tri là người biết chữ, có uy tín
trong Nhân dân tại địa bàn và không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc
hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu đó
chứng kiến việc mở hòm phiếu. Người ứng cử hoặc người đại diện hợp pháp của
ngưòi ứng cử và các phóng viên được chứng kiến việc kiểm phiếu của Tổ bầu cử,
nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn để Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ kiểm
phiếu.

9

2.4. Tổ trưởng Tổ bầu cử mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ (nếu có)
để tiến hành việc kiểm phiếu.
2.5. Tổ bầu cử thực hiện việc phân loại phiếu bâu theo màu phiếu bầu đại
biểu Quốc hội, màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; màu phiếu
bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng
nhân dân cấp xă; kiểm kê (đếm) tổng số phiếu trong hòm phiếu để xác định số
phiếu thu vào và bàn giao các loại phiếu cho các nhóm đã được phân công của Tổ
bầu cử để bắt đầu việc kiểm phiếu.
2.6. Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra tổng số phiếu thu vào so với tổng số cử
tri đã tham gia bỏ phiếu. Neu tổng số phiếu thu vào bằng hoặc ít hơn số cử trí đã
tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử mới được tiến hành kiểm phiếu. Trường hợp
tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tống số cử trí đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử
phải kiểm tra lại; nếu kiểm tra lại vẫn cho kết quả tổng số phiếu thu vào nhiều
hơn tổng số cử ừi đã tham gia bỏ phiếu thì lập tức niêm phong hòm phiếu và báo
cáo ngay Ban bầu cử ẹiải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của
Ban bầu cử thì Ban bầu cử phải kịp thời báo cáo ủ y ban bầu cử xem xét, quyết
định.
2.7. Phiếu bầu họp lệ, phiếu bầu không hợp lệ và cách tính tỷ lệ phiếu bầu
a) Phiếu hợp ỉệ là phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn sổ lượng
đại biểu được bầu theo quy định; phiếu do Tổ bầu cử phát ra;
b) Phiếu không hợp lệ là phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử
phát ra; phiếu không có dấu của Tổ bầu cử; phiếu để số người được bầu nhiều
hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử; phiếu gạch xóa hết
tên những người ứng cử; phiêu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cừ hoặc
phiếu có ghi thêm nội dung khác;
c) Tỷ lệ phiếu bầu: số phiếu được bầu/tổng số phiếu hợp lệ.
2.8. Khi bắt đầu việc kiểm phiếu, Tồ bầu cử thực hiện phân loại phiếu bầu
thành hai loại sau đây:
a) Loại phiếu hợp lệ;
b) Loại phiếu không hợp lệ;
2.9. Sau khi phân loại xong phiếu bầu, Tổ bầu cử phải ghi kết quả kiểm tra
số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ vào biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử.
2.10. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 của Tồ Bầu cử theo biểu mẫu của Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành.
3. Kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử
3.1.Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với
những phiếu hợp lệ. Các phiếu bầu hợp lệ được xếp thành các loại, gồm: Loại
phiếu bầu 1 đại biêu; loại phiếu bầu 2 đại biểu; loại phiếu bầu 3 đại biểu,...
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3.2. Tổ bầu cử kiểm phiếu theo từng loại phiếu bầu quy định tại khoản 3.1
mục này để làm căn cứ xác định số phiếu bầu cho từng người ứng cử.
3.3. Đẻ việc kiểm phiếu được chính xác, Tổ bầu cử phân công ít nhất ba
người kiểm phiếu, gồm: một người đọc, một người ghi, một người kiểm tra việc
đọc và ghi. Cách ghi số phiếu cho từng người ứng cử tham khảo theo cách vẽ lần
lượt các hình vuông và một đường chéo, cứ năm phiếu tạo thành một hình vuông
có một đường chéo.
4. Niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu
4.1. Sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, Tồ bầu cử tiến
hành niêm phong phiếu bầư theo từng loại phiếu bầu đại biểu Quốc hội, phiếu
bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như sau:
a) Số phiếu bầu hợp lệ;
b) Số phiếu bầu không họp lệ.
4.2. Toàn bộ số phiếu đã được niêm phong quy định tại khoản 4.1 mục này
phải được Tổ bầu cử cho vào hòm phiếu và làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có
chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký Tổ bầu cử gửi ủ y ban nhân dân cấp xã.
4.3. ủ y ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý các loại phiếu bầu của
các Tổ bầu cử ở địa phương mình. Trong thời gian quản lý phiếu bầu theo quy
định pháp luật lưu trữ (ít nhất là 05 năm) nếu không có ý kiến bằng văn bản của
cấp có thẩm quyền thì tuyệt đối không được mở và kiểm tra phiếu bầu đã được
niêm phong.
5. Chế độ thông tin, báo cáo
Báo cáo nhanh trong ngày bầu cử được thực hiện theo mẫu số 04/BNV
(ban hành kềm theo Văn bản số 46/UBBC-TT ngày 19/3/2021 của ủ y ban bầu cử
tỉnh). Tiến độ báo cáo 2 tiếng 01 lần trong ngày bầu cử 23/5/2021. Nội dung báo
cáo phải bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời, tập trung vào các vấn đề sau:
5.1. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, thiên tai, dịch
bệnh ở địa phương trong quá trình diễn ra cuộc bầu cừ.
5.2. Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, thòi tiết
ảnh hưởng đến việc bầu cử.
5.3. Số cử tri đi bầu và tiến độ cử tri đi bầu.
5.4. Những tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo báo cáo ngay để
kịp thời giải quyết (nếu có). •
6. Các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu

cử

6.1. Trường họp dịch Covid-19 bùng phát
ủ y ban bầu cử cấp huyện, cấp cấp xã báo cáo ủ y ban nhân dân cùng cấp
xem xét chỉ đạo, hướng dân phương án tô chức bầu cử đảm bảo phù hợp với các
quy định của pháp luật hiện hành, trên tinh thân là địa phương chủ động xây dựng
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các phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho
những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng
chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 27/3/2020,-Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 va Chỉ thị số
19/CTTTg ngày 24/4/2020) và Chi thị số 05-CT/TƯ ngày 12/01/2021 của Ban
thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
6.2. Trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiệm trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến
cử tri không thể đi đến khu vực bỏ phiếu thì ủ y ban bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ
bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu
đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
6.3. Trong trường hợp các tình huống phát sinh tại khoản 6.1 và khoản 6.2
mục này đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết nhưng
không thể xử lý được, do vượt quá thẩm quyền thì ủ y ban bầu cử các cấp báo cáo
ủ y ban bầu cử cấp trên, Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, quyết đinh phương
án tổ chức bầu cử tại các khu vực này.
ủ y ban bầu cử tỉnh Lào Cai, đề nghị UBBC các huyện, thị xã thành phố
triển khai thực hiện, việc chức thực hiện có thay đổi, bổ sung của Trung ương,
ƯBBC tỉnh sẽ tiêp tục hướng dẫn bổ sung. Quá ừình tổ chức tại địa phương có
vấn đề gì vướng mắc đề nghị UBBC các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản
ánh trực tiêp hoặc băng văn 1 ’ về Uy ban bầu cử tỉnh (thường trực tại Sở Nội
vụ), đê thông nhât chỉ đạo./.
\
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Nơi nhận:
- VP Hội đồng bầu cử Quốc gia;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tinh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- VP:TU, Đoàn ĐBQH&HĐND,UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ,ƯBBC bầu cử tỉnh;
- UBBC các huyện, thị xã, thành phố.;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xâ, TP;
- Lưu UBBC tỉnh./.
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