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           V/v Triển khai các văn bản 

hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử  

               nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015 

và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của các cơ quan có thẩm quyền 

về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đảm bảo đúng tiến 

độ thời gian theo quy định của pháp luật về bầu cử, UBND huyện yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tích cực, chủ động triển khai các quy định về công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 gồm: 

- Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc 

giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp 

thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, 

đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; 

- Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQHQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và 

phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; 

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam cùng cấp để thành lập thành lập Ủy ban bầu cử của cấp mình theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân ngày 25/6/2015; Dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, 

cơ quan nhà nước ở cấp mình ở thôn, khu, khối phố, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh 

tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo khoản 2, 



khoản 3 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25/6/2015. 

3. Triển khai các nội dung liên quan đến hồ sơ ứng cử theo Nghi quyết số 

41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu 

hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử 

dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

(Đính kèm trên hệ thống VNPT-iOffice: 

-  Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ;  

- Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 và Nghị quyết số 1187/NQ-

UBTVQHQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử 

Quốc gia; 

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

Ngoài việc nộp hồ sơ theo quy định, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, 

thị trấn gửi 01 bản Quyết định thành lập UBND bầu cử của đơn vị về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) để theo dõi và lưu hồ sơ theo quy định. 

(Có mẫu Quyết định thành lập UBBC đính kèm) 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQ Viêṭ Nam huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (03b); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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