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HƯỚNG DẪN 

  Trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. 

                  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thực hiện Hướng dẫn số 45/HD-

SVHTTDL ngày 13/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về 

trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc 

hướng dẫn trang trí địa điểm bỏ phiếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Ngày Hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để 

lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện 

vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền 

XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Do vậy việc trang trí, 

tuyên truyền phải thống nhất, tạo được ấn tượng cho công chúng về sự kiện chính 

trị trọng đại này. Trên các trục đường Quốc lộ, khu vực cửa khẩu biên giới, trung 

tâm huyện, xã, thị trấn và các địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí rực rỡ cờ hoa, 

biểu ngữ, băng rôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích... báo hiệu ngày bầu cử đã đến.  

Yêu cầu về hình thức trang trí phải hài hoà, sinh động, trang nghiêm nhưng 

bảo đảm tiết kiệm. 

II. TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT KHU VỰC BỎ PHIẾU 

Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương như nhà văn hóa, hội trường, 

trường học… Tổ bầu cử tính toán phương án trang trí cho phù hợp, nhưng đảm bảo 

trang nghiêm, tiết kiệm. 

1. Trang trí cổng ra vào khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu bao gồm  

- Cờ Tổ quốc, cờ chuối, cờ phướn.  

- Nội dung tiêu đề cắt dán trên băng rôn khẩu hiệu hoặc pa nô: 
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- Khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu (cạnh hai bên cổng ra vào) là nơi 

niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử những người ứng cử; nội quy phòng 

bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội 

đồng Nhân dân. Khu vực này có thể trang trí thêm khẩu hiệu bướm, tranh áp phích 

cổ động. 

- Nơi tổ chức lễ khai mạc; nơi đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu. Khu vực này có 

thể bố trí bàn, ghế để cử tri chờ thực hiện việc bỏ phiếu.  

2. Trang trí khu vực bên trong phòng bỏ phiếu bao gồm 

- 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 cử 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 có thể niêm yết 

thêm danh sách, tiểu sử những người ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu 

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 để đảm bảo cử tri “bỏ phiếu 

kín” theo quy định của pháp luật về bầu cử. 

         * Về trang trí phòng bỏ phiếu: 

- Phía trên phông là khẩu hiệu “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

muôn năm!” nền đỏ, chữ vàng. 

- Phía dưới khẩu hiệu là cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ. 

- Tiêu đề trên phông: (Tùy điều kiện cụ thể có thể dùng chất liệu: Cắt bằng 

chữ xốp, chữ đề can hoặc in bạt căng trên khung pa nô...) 

BẦU CỬ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ngày 23 tháng 5 năm 2021                                                                            

- Trang trí Hòm phiếu: Hòm phiếu được đóng mới hoặc sử dụng hòm phiếu 

đã có phải đảm bảo chắc chắn, trang trí sạch đẹp; nếu chất liệu bằng gỗ, tôn thì sơn 

nền mầu đỏ, phía mặt trước của hòm phiếu dán Quốc huy, phía dưới có dòng chữ 

“hòm phiếu” và được kê trên 01 bàn trang trọng.    

- Khẩu hiệu 2 bên:  

+ Khẩu hiệu 01: Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!    
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+ Khẩu hiệu 02: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!  

          (Có maket hướng dẫn trang trí điểm bầu cử kèm theo) 

Để hỗ trợ cho các tổ bầu cử trang trí tuyên truyền, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch in phóng cấp phát cho mỗi Tổ bầu cử 04 khẩu hiệu bướm và 02 tranh cổ 

động phục vụ trang trí khu vực bỏ phiếu (treo dán bên ngoài, bên trong phòng bỏ 

phiếu; dán trên nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử những người 

ứng cử hoặc có thể vị trí khác cho phù hợp).   

3. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

1- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!  

2- Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 !  

3- Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!  

4- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền 

và nghĩa vụ của mỗi công dân!  

5- Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!  

6- Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 

XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!  

7- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực 

tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 

Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!  

8- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc 

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

kỳ 2021-2026! 

9- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!  

10- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!  

11- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Yêu cầu trang trí Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền trên đường phố: Phông 

nền đỏ, chữ vàng, cắt kiểu chữ in (pa tông) đủ nét, đủ dấu; Kích thước tùy từng vị 

trí; khi treo trên cổng trào hoặc chăng ngang qua đường giao thông phải đảm bảo 

chiều cao tối thiểu cách mặt đường là 5m).  

Để bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất chung trên toàn huyện về mẫu trang trí 

khu vực bỏ phiếu, UBND huyện đề nghị Ủy ban bầu cử cấp xã; UBND các xã, thị 

trấn hướng dẫn các Tổ bầu cử trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung hướng 

dẫn trên.  
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Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh 

về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin: 02053.861.452) để 

kịp thời được giải đáp, góp phần bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử trên địa bàn 

huyện Cao Lộc./.  

 

Nơi nhận:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  
- Ủy ban bầu cử huyện;  

- Các ban XD Đảng, Đoàn thể huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Phòng: VH-TT; Nội vụ; 

- TTVHTT&TT huyện; 

- UB bầu cử cấp xã; 

- UBND các xã, thị trấn;                                                          

- CPVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Hoàng Quy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


		2021-04-15T13:48:06+0700
	Hoàng Quy




