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V/v Tiếp tục thực hiện một số  

    nội dung sau ngày bầu cử 

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 05/5/2021 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia về việc một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và 

sau ngày bầu cử. Ngày 14/5/2021 Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Công văn 

số 50/UBBC về việc một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử; 

Đề đảm bảo thực hiện theo đúng quy định theo Điều 86, 88 Luật bầu cử 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, UBBC huyện yêu cầu UBBC các xã, 

thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ban hành Nghị Quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những 

người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định tại Khoản 2 

Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đồng 

nhân dân thời thông báo Nghị quyết của UBBC theo quy định. Thời gian thực 

hiện chậm nhất ngày 02/6/2021. 

2. Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo theo yêu cầu của UBBC huyện tại 

Công văn số 66/UBBC ngày 22/5/2021 kèm biểu thống kê chính thức kết quả 

bầu cử  theo mẫu số 32/HĐBC về Ủy ban bầu cử huyện (qua Phòng Nội vụ) 

chậm nhất ngày 02/6/2021 để tổng hợp theo quy định. 

3. Trên cơ sở kết quả tổng kết bầu cử, Ban hành Nghị quyết xác nhận tư 

cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo mẫu số 37/HĐBC-

HĐND và mẫu số 38/HĐBC-HĐND; cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng 

nhân dân khóa mới cho người trúng cử đại biểu HĐND theo mẫu số 40/HĐBC-

HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG  ngày 18/01/2021 

của Hội đồng bầu cử quốc gia và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới về kết 

quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên theo quy 

định tại khoản 2 Điều 88 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân đồng nhân dân.  

(Có mẫu số 32/HĐBC, mẫu số37/HĐBC-HĐND, mẫu số 38/HĐBC-

HĐND và mẫu số 40/HĐBC-HĐND gửi kèm theo)  

 * Lưu ý: Việc in và cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân cho 

đại biểu HĐND phải đảm bảo chính xác, thẩm mỹ và chất liệu giấy in phải đảm 

bảo cho công tác bảo quản lâu dài. 



 

 

2 

Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn khẩn trương 

triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
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