
ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBBC-THNC Lạng Sơn, ngày      tháng 02  năm 2021 

V/v thống nhất hình thức ban 

hành văn bản của của các tổ 

chức phụ trách bầu cử  

 

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 54/VPHĐBCQG-PL ngày 19/02/2021 của Văn 

phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hình thức văn bản của các tổ chức phụ 

trách bầu cử ở địa phương, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử đại biểu 

HĐND các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015: "Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa 

phương hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp 

được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự; các quyết 

định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành". 

Để bảo đảm phù hợp với nguyên tắc hoạt động đã được Luật quy định, các quyết 

định có tính chất quan trọng1 của các tổ chức phụ trách bầu cử tại địa phương 

cần được thông qua và thể hiện dưới hình thức Nghị quyết, tương tự như đối với 

các cơ quan hoạt động theo chế độ tập thể khác. Đối với các hoạt động mang 

tính chất chỉ đạo, điều hành hoặc việc báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành 

công tác bầu cử với cơ quan có thẩm quyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 

việc thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử, thì các tổ chức 

phụ trách bầu cử tại địa phương có thể ban hành các loại văn bản hành chính 

khác (như báo cáo, quyết định, chương trình, kế hoạch, công văn, thông báo,...). 

Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn các tổ 

chức phụ trách bầu cử ở các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý triển 

khai thực hiện. 

(Công văn số 54/VPHĐBCQG-PL gửi kèm theo trên VNPT-eOffice)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT (HXĐ). 

 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 

                   
1 Ví dụ: Việc công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, danh sách các đơn vị bầu cử và số 

lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử; việc công 

bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân… 
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