
ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:       /UBBC-THNC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3  năm 2021 

V/v tiếp tục triển khai các công 

việc chuẩn bị tổ chức bầu cử trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

                          Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 64/VPHĐBCQG-TT ngày 24/02/2021 của Văn 

phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc 

chuẩn bị tổ chức bầu cử; 

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lạng 

Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh) đề nghị Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố lưu ý, khẩn trương tổ chức triển 

khai các công việc thuộc trách nhiệm của mình, cụ thể như sau: 

I. MỐC THỜI GIAN CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI 

1. Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, cấp xã trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cùng cấp, hoàn thành việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách 

các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn 

vị bầu cử theo quy định tại Điều 10 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là ngày 04 tháng 3 năm 2021 (80 ngày 

trước ngày bầu cử). 

2. Ủy ban nhân dân các cấp sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng 

nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, 

quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình theo 

quy định tại Điều 24 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân chậm nhất là ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70 ngày trước ngày bầu 

cử).  

3. Ủy ban bầu cử các cấp hoàn thành việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân theo quy định tại Điều 36 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70 ngày 

trước ngày bầu cử) và chuyển ngay Hồ sơ ứng cử cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

cùng cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. 

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoàn thành 
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việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo quy định lại Điều 44 và Điều 

53 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất 

là ngày 19 tháng 3 năm 2021 (65 ngày trước ngàỵ bầu cử) nhằm lập danh sách 

sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để gửi lấy ý kiến cử tri 

nơi cư trú, nơi công tác theo quy định của pháp luật và làm cơ sở cho việc tổ 

chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 

nơi công tác đối với người ứng cử trong danh sách sơ bộ những người ứng cử 

đại biểu cần được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 đến 

ngày 13 tháng 4 năm 2021. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cần được tổ chức 

trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 

(chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử). 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng 

nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 

quyết định thành lập các Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu theo quy định tại 

Điều 25 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm 

nhất là ngày 03 tháng 4 năm 2021 (50 ngày trước ngày bầu cử). Việc lập và 

niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại Điều 31 của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phải được hoàn thành chậm nhất là 

ngày 13 tháng 4 năm 2021 (40 ngày trước ngày bầu cử). 

* Lưu ý: Thời gian triển khai các công việc nêu trên quy định trong Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là thời gian chậm nhất. Đề nghị 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã phải chủ động ban hành các 

văn bản trước thời điểm của Luật quy định, đảm bảo đến thời gian hoàn thành 

theo Luật định đã có tổ chức, con dấu để đi vào hoạt động theo quy định; 

Riêng việc thành lập các Tổ bầu cử, để đảm bảo việc khắc con dấu của Tổ 

bầu cử và dấu đã bỏ phiếu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 97/UBND-THNC, đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các huyện, thành 

phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập các Tổ bầu cử, gửi về Sở Nội vụ 

chậm nhất ngày 20/3/2021 để kịp thời thực hiện khắc dấu theo quy định. 

II. VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BẦU CỬ 

Để đảm bảo thông tin kịp thời, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban 

bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố thực hiện việc báo cáo 

tiến độ công tác bầu cử 01 tuần/01 lần (vào thứ Năm hàng tuần), gửi về Ủy ban 

bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) bắt đầu thực hiện từ ngày 04/3/2021 theo 

Đề cương báo cáo, để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định; 

Riêng đối với việc lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp huyện, cấp xã, ngay sau khi kết thúc hiệp thương lần thứ hai, đề 

nghị các huyện, thành phố gửi báo cáo tổng hợp về tình hình tổ chức bầu cử ở 
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địa phương mình tính đến thời điểm báo cáo (trước ngày 17/3/2021), đồng thời 

cung cấp các thông tin kèm theo báo cáo (phụ lục 1,2,3); 

Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các huyện, 

thành phố thực hiện và chỉ đạo cấp xã trực thuộc, các tổ chức phụ trách bầu cử ở 

địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. 

 (Công văn số 64/VPHĐBCQG-TT ngày 24/02/2021, đề cương báo cáo, 

phụ lục được gửi kèm theo trên hệ thống VNPT-iOffice)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban TCTU, Sở Nội vụ; 

- UBND, UBBC các huyện, TP; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, UBBC tỉnh. 
 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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