
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 
Số:        /UBND-NV 

V/v thực hiện một số nhiệm vụ chuẩn 

bị bầu cử đại biểu QH và đại biểu 

HĐND các cấp trong thời gian tới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

- Thường trực: Hội đồng nhân dân, UBMTTQ các xã, thị trấn; 

- Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; 

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/06/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/2020/UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 

26/01/2021 của UBBC huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan bầu cử Đại 

biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Để tổ chức, triển 

khai thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đảm bảo chủ động, kịp thời, đúng 

pháp luật; UBND huyện yêu cầu HĐND, UBND, UBBC, UBMTTQ các xã, thị 

trấn và các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nội dung từ nay đến 

hết tháng 4/2021, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

- Thực hiện theo Kế hoạch số 22/KH-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. 

- Thời gian: hoàn thành trước ngày 13/4/2021. 

2. Thành lập Tổ bầu cử 

- Tổ chức phụ trách: UBND các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn 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 ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo Điều 25, Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo các nội dung: 

+ Số lượng: mỗi tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên; gồm: Tổ trưởng, 

Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương; 

+ Thời gian: hoàn thành trước ngày 03/04/2021 và nộp về UBND huyện 

(qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/4/2021; 

+ Tổ bầu cử cần bố trí những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác 

bầu cử, sử dụng tốt tin học để thực hiện nhiệm vụ. 
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- Đối với đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện theo Điều 25, Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; 

Chú ý: Theo quy định tại Điều 27, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND; người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND không được làm 

thành viên Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Nếu đã là thành viên của 

Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử thì người ứng cử 

phải xin rút khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử đó chậm 

nhất là vào ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử. Trường hợp 

người ứng cử không có đơn xin rút thì cơ quan đã quyết định thành lập Ban bầu 

cử, Tổ bầu cử đó ra quyết định xóa tên người ứng cử khỏi danh sách thành viên 

của tổ chức phụ trách bầu cử và bổ sung thành viên khác để thay thế. 

3. Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng 

cử đại biểu HĐND cấp xã 

- Tổ chức phụ trách: Cơ quan quản lý, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý 

hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phối hợp với UBND xã, thị 

trấn. 

- Thực hiện xác minh, trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người 

ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo Điều 55 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND; đồng thời báo cáo kết quả về UBBC huyện (qua Phòng Nội vụ) 

đối với các trường hợp cử tri có ý kiến, hoàn thành trước ngày 13/4/2021. 

4. Lập và niêm yết danh sách cử tri 

- Tổ chức phụ trách: UBND các xã, thị trấn; 

- Lập và niêm yết danh sách cử tri tại UBND các xã, thị trấn; nhà văn hóa 

thôn, tổ dân phố, tại khu vực bỏ phiếu; đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử 

tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

- Tiếp nhận các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan danh sách cử tri; 

giải quyết các đơn thư liên quan danh sách cử tri trong vòng 5 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận đơn thư theo quy định tại Điều 33 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND. 

- Hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri chậm nhất ngày 13/4/2021; 

- Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri; thường xuyên soát xét, bổ sung 

đầy đủ, điều chỉnh danh sách cử tri; 

- Lập danh sách cử tri theo Mẫu số 33/HĐBC ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 

- Tập trung ghi thẻ cử tri và gửi đến cử tri theo đúng quy định hiện hành 

(việc gửi thẻ cử tri phải được lập danh sách ký nhận cụ thể) 

Chú ý: những người sinh từ ngày 23/05/2003 trở về trước thì được lập vào 

danh sách cử tri; Việc lập danh sách cử tri thực hiện theo các Điều: 29, 30, 31, 

32, 33, 34, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.  

 

5. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba 

- Tổ chức phụ trách: UBMTTQ các xã, thị trấn; 
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- Hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chậm nhất ngày 18/4/2021; 

- UBND các xã, thị trấn gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách 

những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đến Thường trực 

HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và Thường trực HĐND, UBBC cấp xã theo 

quy định tại Điều 58 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.  

Chú ý: các nội dung khác liên quan tổ chức hội nghị hiệp thương thực hiện 

theo chỉ đạo của UBMTTQ cấp trên. 

6 . Lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các 

xã, thị trấn 

- Tổ chức chủ trì: Uỷ ban Bầu cử các xã, thị trấn; 

- Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn lập và công bố danh sách những người ứng 

cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn theo từng đơn vị bầu cử, nghe báo cáo tổng 

hợp lấy ý kiến cử tri, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử, 

chuẩn bị nội dung các công việc tiếp theo. 

- Lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các xã, 

thị trấn theo từng đơn vị bầu cử theo khoản 2 Điều 58 Luật bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND, hoàn thành trước ngày 25/4/2021.  

 Trong quá trình thực hiện có gìs vướng mắc các xã, thị trấn; các tổ chức 

phụ trách công tác bầu cử kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) 

để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- UB MTTQ tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; 

- UBBC, UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, UBBC, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hải Nam 
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