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     Kính gửi:   

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công an huyện; Trại tạm giam T91; 

- Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Tiểu đoàn Đặc công D31; 

- Hải đội 102 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1; Trạm Rada 525; 

- Cảng vụ Hải quan đóng tại xã Xuân Hải; 

- Ủy ban bầu cử; UBND các xã, thị trấn liên quan. 

 

 Thực hiện Công văn số 507/SNV-XDCQ&TCBC ngày 30/3/2021 của Sở 

Nội vụ về việc lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp; Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 26/01/2021 của Ủy ban 

bầu cử huyện về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; để đảm bảo tiến độ bầu cử theo quy 

định, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an 

huyện, Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Tiểu đoàn Đặc công D31, Hải đội 102 Bộ tư 

lệnh Cảnh sát biển vùng 1, Trạm Rada 525, Trại tạm giam T91, Cảng vụ Hải 

quan đóng tại xã Xuân Hải và UBBC, UBND các xã, thị trấn liên quan phối hợp 

thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến lập danh sách cử tri như sau: 

1. Việc lập danh sách cử tri thực hiện theo Chương IV (từ Điều 29 đến 

Điều 34) của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân năm 2015. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:  

- Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập theo từng khu 

vực bỏ phiếu. 

- Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập 

theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu 

nơi đơn vị đóng quân. Trong đó:  

+ Trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung khu vực 

bỏ phiếu thì chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân lập danh sách cử tri trong đơn vị và 

chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ 

phiếu. Trong danh sách cử tri (theo Mẫu số 33/HĐBC), đối với cử tri là quân 

nhân, cột “nghề nghiệp” ghi chung là “lực lượng vũ trang”; cột “nơi cư trú” ghi 

tên đơn vị hành chính cấp xã nơi đơn vị vũ trang nhân dân đóng quân, không ghi 

tên hoặc phiên hiệu đơn vị vũ trang nhân dân; cử tri là quân nhân tham gia bầu cử 

tại nơi đóng quân chỉ thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã ký, đóng dấu vào danh sách cử tri và Thẻ cử tri và chuyển lại 
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cho đơn vị vũ trang nhân dân để thực hiện việc niêm yết tại đơn vị và phát Thẻ cử 

tri cho quân nhân. 

+ Quân nhân đã đăng ký thường trú, tạm trú ở địa phương gần khu vực 

đóng quân có thể được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để được ghi tên vào 

danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú (theo Mẫu số 13/HĐBC). Khi 

cấp giấy chứng nhận, chỉ huy đơn vị phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại đơn vị 

vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi cư trú”. 

+ Trường hợp 01 đơn vị vũ trang nhân dân có doanh trại đóng quân tập 

trung trên địa bàn của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì chỉ huy đơn vị trao 

đổi với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đơn vị đóng quân, đề nghị chỉ định Ủy ban 

nhân dân của 01 trong các đơn vị hành chính cấp xã liên quan phối hợp thực hiện 

việc lập danh sách cử tri và phát Thẻ cử tri cho cử tri tại đơn vị vũ trang nhân dân. 

2. Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử (ngày 13/4/2021), cơ quan lập 

danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại 

những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi 

danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên trên và Ủy ban bầu cử, UBND các xã, 

thị trấn phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ bầu cử theo luật định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Ban chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
((đã ký) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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