
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNV-XDCD&CTTN Lạng Sơn , ngày        tháng 5  năm 2021 

V/v thống nhất một số  

 tài liệu phục vụ công tác bầu cử  
 

 

 

                             Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố 

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng 

bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu, nội quy 

phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đaị biểu 

Quốc hôị khóa XV và bầu cử đaị biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; công văn số 146/VPHĐBCQG ngày 14/4/2021 hướng dẫn thể lệ 

bầu cử; 

Sở Nội vụ thống nhất với UBND, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố 

một số tài liêụ phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh như sau:  

1. Về Diễn văn khai mac̣ của Tổ bầu cử:  

Nội dung chi tiết theo mẫu đính kèm. Tùy tình hình thưc̣ tế, các huyện, 

thành phố có thể biên soaṇ, bổ sung các nôị dung Diêñ văn khai mạc cho phù 

hợp và thực hiện in theo kích cỡ giấy A4, cấp phát đến Tổ bầu cử. 

2. Về Nôị quy phòng bỏ phiếu, Thể lệ bầu cử, Tiêu chuẩn đaị biểu 

Quốc hôị, Tiêu chuẩn đaị biểu Hôị đồng nhân dân: 

Nội dung chi tiết theo các mâũ đính kèm. Đề nghị các huyện, thành phố 

in theo kích cỡ giấy A3, cấp phát đến Tổ bầu cử thực hiện niêm yết tại khu 

vực bỏ phiếu để cử tri theo dõi. 

3. Về nhiệm vụ của Tổ bầu cử trước, trong và sau khi kết thúc cuộc 

bầu cử 
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Nội dung chi tiết theo các phu ̣luc̣ 1, phu ̣luc̣ 2, phu ̣luc̣ 3 đính kèm. Tùy 

tình hình thưc̣ tế, các huyện, thành phố chủ đôṇg biên soaṇ, bổ sung nhiệm vụ 

của Tổ bầu cử cho phù hợp. 

Đề nghi ̣ các huyêṇ, thành phố triển khai in theo kích cỡ giấy A4, cấp 

phát đến Tổ bầu cử để triển khai thực hiện đảm bảo đồng bô.̣ 

Đề nghị UBND, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh;  

- UBND tỉnh;                          B/c 

- UBBC tỉnh; 

- UBND, UBBC huyện, thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo SNV; 

- P. XDCQ&CTTN, VP Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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