
BỘ NỘI VỤ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

––––– 

 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BNV-CQĐP 
V/v quản lý tài liệu,  

phiếu bầu cử của Tổ bầu cử 

 Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. 

 

Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 884/SNV-XDCQ&CTTN ngày 29/4/2021 

của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc đề nghị hướng dẫn việc quản lý tài liệu, 

phiếu bầu cử của Tổ bầu cử, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 

Việc giao nhận, trách nhiệm quản lý tài liệu bầu cử, phiếu bầu cử, con dấu… đã 

được quy định cụ thể tại Điều 4, khoản 2 Điều 8, điểm b, khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 

01/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 Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. Đề nghị Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tham mưu với Ủy ban bầu cử thành phố 

Hướng dẫn Tổ bầu cử và Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí nơi cất giữ tài liệu, phiếu bầu cử 

đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ trả lời Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn (để b/c); 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Trung tâm thông tin (để đăng tin); 

- Lưu: VT, CQĐP (02).                                                            

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Hùng 
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