
B ộ  NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ H ộ ĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------  Độc lập - T ự  do -  Hạnh phúc

Sổ: I /2021/TT-BNV Hà Nội, ngàv II thủng 01 nám 2021

TH Ô N G  T ư
HutVng dẩn nghiệp vụ công tác tồ cliửc bầu cử đại biểu Quốc hội 

klioá XV và (lại biếu llội dồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cử Luật Bầu cử đại biếu Quốc hội và đợi biểu Hội đồng nhân dàn ngày 
25/6/2015;

Cản cử Nghị íịuyết sò Ỉ33/2020/QHH ngày ì 7/1Ị/2020 cùa Quôc hội vế ngày 
bầu cử đụi biêu Quốc hội khóa XV và đợi biêu Hội đồng nhân dán các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026;

Cản cử Nghị Itịnh số 34/2016/NĐ-CP ngày ì 4/5/20ì 6 của Chỉnh phủ CỊUY định chi 
tiêt một sô điêu và biện phảp thi hành Luật ban hành vân bàn quy phạm phảp luật;

Cản cử Nghị định sồ 34/2017/ND-CP ngày 03/4/20ỉ 7 của Chinh phù quy định 
chức nâng, nhiệm ụ/, quyên hạn và cơ câu tô chức cùa Hộ Nụi vụ;

Bộ tntờng Bộ Nội vụ ìntởng dàn níỊliiệp vụ công tác tô chức hâu cú đợi biêu Qụòc 
hội khoả XV và đại biêu Hội đồng nhân dân các cáp nhiệm kỳ 2021 '2026 như sau:

Chirong I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. IMiạm vỉ diều chinh

1. Thông tư  này hướng dẫn nghiệp vụ công Lác úì chức bấu cử  dại biều Quốc hội 
khoá XV và dại biêu I lội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỷ 2021 -2026 ở địa phương.

2. Tồ chức bầu cừ đại bicu Quốc hội khoả XV và dại bicu Hội đồng nhân dân 
cảc cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận, phường của thành phố Hồ Chí Minh (theo 
Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội khóa XIV về Tỏ chức 
chính quyền đô thị tại Thành phố Hô Chí Minh), thành phô Đà Nằng (theo Nghị 
quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV ve thi điểm tồ 
chức mô hình chính quyền đô thị và một sô cơ chê chính sách đặc thù phát triên thành 
phố Đà Nằng) và tại phường của ihành phố Hà Nội (cheo Nghị quyết số 
97/2020/QH14 ngày 27/11/2019 cũa Quốc hội khóa XIV về thi điểm tố chức mô 
hình chính quyên dỏ thị tại thành phố Hà Nội) và theo Thòng tư này.
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Diều 2. Dối tượng áp (lụng

Các tồ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV vã đại biểu I lội đổng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thrợc thành lập ở tinh, thành phổ trực thuộc 
Trung irơng (sau dãy gọi chung là cấp tinh); huyện, quận, thị xà, thành phố thuộc 
tinh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Truni» ương (sau đây gụi chung là cấp 
huyện); xà. phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xà) và cảc cơ quan, tổ chức, 
cá nhán cỏ liên quan trong việc tliực hiện công tác bâu cử đại biêu Ọuòc hội khóa 
XV và dụi bieu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chương II
TÓ CHỨC VÀ IIOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 

TỎ CHÚC PHỤ TRÁCH BÀU C Ứ Ở  ĐỊA PHƯƠNG

Điều 3. Việc thành lập, CO’ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, 
nguyên  lắc  h o ạ t (lộng cù a  các  lồ  ch ứ c  p h ụ  trá c h  b ầu  c ử  ỡ  đ ịa  p h u v n g

1. Việc thảnh lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn cúa các tồ chức 
phụ trách bâu cử thực hiện theo Cịuy định tại các Điều 21, 22' 23, 24. 25, 26. 27 vả 
Điều 28 Luật Bầu cừ đại biêu Quoc hội và đại biểu Hội dồng nhân dân.

a) Đối với các địa phương hãi đảo, không cỏ dơn vị hành chinh cắp xà thi việc 
thành lập các tỏ chức phụ trách bâu cử ở địa phương do Uy ban nhân dân cấp huyện 
sau khi thông nhât với Thường trực Hội đông nhàn dàn (nêu cỏ) với Ban thường trực 
ủ y  ban Mật trận Tò quốc Việt Nam cùng cấp quyết định cơ cau. thảnh phần cùa các 
tố chức phụ trách bau cử ở  các địa phương minh quản lý.

b) Đối với đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội vả dại biểu Hội đồng nhân dân 
cap xà chi cỏ một khu vực bỏ phiểu tlìì vẫn thảnh lập Bail bau cừ và To bau cử 
riêng; thành vicn Ban bâu cử có thê tham gia làm thành vicn Tô bâu cử.

c) Đối với đơn vị lực lượng vù trang nhân dân được xác định là khu vực bó 
phiêu riêng do Ban Chi huy đơn vị quyết định. Trong trường hợp một đơn vị lực 
lượng vù trang nhàn dàn đóng quàn trẽn địa bàn 02 đơn vị hành chinh câp xà trơ 
lỏn thi chi huy đơn vị trao đôi với UBND cấp huyện nơi dóng quân, đè nghị chi 
định UBND một tronc các đơn vị hành chinh cáp xã phôi hợp thực hiện việc lập 
danh sách cừ tri, phát thỏ cho cừ tri tại dơiì vị lực lượng vù trang nhân dân.

2. Cơ quan cỏ thấm quyền thảnh lập tổ chức phụ tráclì bầu cử lựa chọn nhừng 
người có phâm chất chinh trị. đạo đức lòt. được quàn chủng tin nhiệm, hiéu bièt pháp 
luật và cỏ kinh nghiệm thực hiện công tác bâu cử tham gia vào các tỏ chức phụ trách 
bầu cứ.

3. Trường hợp thành viên tố chức phụ trách bầu cử bị chết, bị kỷ luật, bị truy cứu 
ìrách nhiệm hình sự hoặc vi lý do khác dần (ten khuyết thành viên tô chức phụ trách bâu
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cử thi căn cứ tinh hình cụ thẻ của mồi địa phương, ũ y  ban nhân dãn sau khi thong nhầt 
với Thường trực 1 lội dỏng nhân dân và Ran thường trực Uy ban Mặt trận Tô quôc Việt 
Nam cùng cap quyết định thay đôi, bỏ sung thành viên lò chức phụ trách bầu cử ở cap 
minh tnrức ngày bâu cử.

Diều 4. Phân công nhiệm vụ (hành viên lồ chức phụ trách  l)ằu cử

Chủ tịch ủy  ban bầu cử cấp tình, cắp huyện, cấp xà; Trưởng ban Ban hàu cừ dại 
biêu Ọuốc hội, Trưởng ban Ban bàu cử dụi biêu ỉ lội dỏng nhân dân cấp tinh, câp huyện, 
cap xà vả Tổ mrởiig Tồ bầu cừ (sau dây gọi chung là người đứng đau lò chức phụ trách 
hau cử) chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thê của từng thành viên tỏ 
chức phụ trách bâu cử càp minh từ giai đoạn chuân bị, trien khai, tỏ chức ngày bâu 
cứ. các công việc tiến hành sau ngày bầu cử cho đén khi kct thúc cuộc bầu cử theo 
quy định tại Điều 28 Luật Bầu cử đại biêu Quốc hội và đại bicu Mội đổng nhân dàn 
năm 2015. Trong đỏ, phân công một thành viên lảm thư kỷ chịu trách nhiệm quản lý 
tài liệu, con dấu, tông hợp chung công tác bâu cử của tồ chức phụ trách bầu cử.

Diều 5. Hoạt dộng cua các tố chức phụ (rách bầu cử  và trách nhiệm của 
các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử

1. ! loạt dộng cùa các tô chức phụ trách bầu cử

a) Căn cứ điều kiện cụ thê, cơ quan cỏ thâm quyền thành lập các tồ chức phụ 
trách bầu cử cỏ quyền trưng lặp cản bộ, công chức, viồu chức cùa các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp, tô chức chinh trị. tỏ chức chinh Irị - xà hội, tỏ chức xà hội 
giúp việc cho tồ chức phụ trách bầu cử theo quyết định của người đứng đầu tô chức 
phụ trách bầu cừ.

b) Các tổ chức phụ trách bằu cử tổ chức quản triệt nhùng nhiệm vụ, quyền hạn 
cua từng tỏ chức phụ trách bâu cử dà dược Luật Bầu cư đại biêu Quốc hội và dụi biêu 
Hội dông nhân dàn quy định; các thành viên cùa các tò chức phụ trách bâu cử phãi 
dược tập huân dầy đủ các kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác bâu cử đại biêu 
Quốc hội và đại biêu I lội dòm* nhân dãn. trong dỏ đặc biệt chú trọng công tác tập 
huấn dôi với thành viên Tỏ bâu cử;

c) Các tỏ chức phụ trách bâu cử thực hiện các còng việc theo quy định của 
Luật Bầu cử dại biéu Quốc hội vả đại biểu Hội đồng nhân dân và thực hiện chc độ 
báo cáo định kỳ theo tiến dộ về tinh hinh chuẩn bị, triển khai, thực hiện công lác bầu 
cử với tô chức phụ trách bâu cử cấp trên trực tiếp và cư quan có thâm quyền.

d) Tronu irườne hợp dịch bệnh bùng phá! phai cách ly xà hội. thiên tai. bào lù 
dẫn den dịa hình bị chia cắt, ủy  ban bầu cừ cấp tinh háo cáo I ỉội đồng bầu cử quốc 
gia xem xét, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại những khu vực bị cách ly hoặc 
chia cát.

2. Trách nhiệm của thành viên tồ chức phụ trách bầu cử

a) Người dứng đầu tồ ciìírc phụ trách bầu cử phân công, đôn đốc. kiểm tra việc
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thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đối với tìmg thành vicn trong quá trinh thực 
hiện còng tác bâu cử.

b) Thành viên các lố chức phụ trách bầu cử cỏ trách nhiệm tham gia đẩy đủ 
việc tập huấn kỳ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác bầu cử; nam vừng và thực hiện 
đủng nhiộm vụ, quyền hạn được phân công; công tâm. khách quan, trung thực trorm 
quả trinh tlìực hiện các nhiệm  vụ dược g iao.

c) Trong quá trinh thực hiộn các nhiệm vụ dược giao, các thành viên tó chức 
phụ trách bầu cừ phổi trao đổi, hội ý công việc, dánh giá rút kinh nghiệm ve nhừng 
công việc da thực hiện của mồi thảnh viên; người đứng đầu tồ chức phụ trách bau cử 
chịu trách nhiộm chi dạo. dôn dôc các thành viên thực hiện những cônu việc còn tôn 
đọng và phân còng các thành viên thực hiện các cõng việc tiếp theo cùa tô chức phụ 
trách bâu cử theo tiến độ thực lìiộn công tác bàu cứ.

d) Trong ngày bầu cừ. các thành viên tồ chức phụ trách bầu cừ phai deo phù 
hiệu của tò chức phụ trách bâu cứ cáp minh.

Chương III
NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TO CHỨC BÀU c ử  DẠI BIÊU 

Q l lỏ c  HỘI VÀ ĐẠI BIÊU HỘI DÒNG NHẢN DÂN CÁC CẢP

Diều 6. Bố tri dịa cỉiềm bỏ phỉcu

1. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương nhu: nhả vân. hóa, hội trường, 
trường học,... và căn cứ mật dộ phán bỏ dân cư ỡ khu vực bó phtếu, Tô bâu cử lựa 
chọn địa điểm bo phiếu (phòng bò phiếu) cho phù hợp. bão dâm thuận tiện đè cử tri 
đên bâu cư. Địa điêm bo phiếu pliãi được trang tri tranig nghicm, tiêt kiệm: bồ tri lồi 
vào cho cừ tri bỏ pliiốu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ pliicu xong: địa điểm bỏ phiếu phải 
bão đàm an ninh, trội tự.

2. Dịa diêm bỏ phiếu gồm: cồng ra - vào. khu vực bcn ngoài phòng bó phiếu 
vả khu vực bên trong phòng bõ phiếu plìãi dược trang tri theo mẫu hướng dần của cơ 
quan cỏ thấm quyên.

a) Cổng ra - vào và khu vực bcn ngoài phòng bỏ phiếu

- Tô bầu cử sử dụng vật liệu sần cỏ ớ địa phương đc lảm công ra vào khu vực 
bò phiếu;

- Khu vực bèn ngoài phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri; nội quy 
phòng bỏ phiếu, thê lộ bầu cử; nơi tỏ chức lễ khai mạc; nơi tiếp dỏn cử tri đến bỏ 
phiêu. Khu vực này có the bô tri bàn, ghẻ dê cừ tri chờ thực hiện việc bỏ phiêu;

(Cónii ra - vào và khu vực bèn neoài phòng bỏ phiếu được trang tri theo Mầu 
số 01 ban hành kèm theo Thông tư này).
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b) Khu vực bên trong phòng bõ pỉiicu

- Khu vực bèn trong phỏng bõ phiổu phải dược bố tri trang trọng, đu bàn. ghc, 
bút viết và nhừng đ iều  kiện cấn th iết đc  cử  tri đcn bỏ  plìicu; nơi nào cỏ hội trưừni» 
rộng thi có thế tố chức lề khai mạc ngay trong phòng bõ phiếu;

- Phòng bò phicu phái có lòi đi vào, lỏi đi ra một chicu và theo trật tự nhât 
định, cỏ thê tham khảo bỏ tri theo sơ dồ sau: Bắt dầu lối vào là bàn hướng dẫn, bàn 
dê cử tri xuãt trinh Thẻ cử tri và nhận phicu bau; tiêp den là một số bàn ctc cử tri viết 
phiếu bau. nơi đổ hòm phiếu; bàn đỏng dấu “Đà bỏ phiốu" vào The cứ tri đế xác nhận 
cừ tri (tà bõ phiếu; lối ra cho cử tri sau khi cử tri đà thực hiện xonii việc bo phiếu;

- Tùy điều kiện cụ thề cua từng phòng bỏ phiếu. Tồ bầu cử nicm yết danh 
sách, tiểu sử nhừng người ứng cử; tiêu chuân dại biêu Quốc hội và tiêu chuản dại 
bicu Mội đông nhân dân đè cử tri tham khảo tnrởc khi vict phiêu bau;

- Nơi cử tri viết phiếu bầu cần cỏ các vách nị»ản hoặc phòng kin để bảo đảm 
cứ tri “ bo phicu kin”  theo quy dịnh của pháp luật về bầu cừ:

(Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu dược trang trí theo MỈU số 02 ban hành 
kẽm theo Thông tư này).

3. Tổ trưởng Tồ bầu cử phai phân công thảnh viên Tồ bầu cử luân phiên trực 
bao vệ dịa diêm bỏ phiêu cá ngày và đêm trước, trong nj»ày bầu cử và cho den klìi 
kct thúc việc bo phiếu, tổng hợp. lập biên ban kiètìi phiếu &ửi đốn ủ y  ban bầu cử 
tương ứng.

Điều 7. IIÒI11 phiếu

Việc chuẩn bị hòm phiếu, số lượng, kích cờ hỏm phiếu tùy theo đặc điểm, điều 
kiện của từng địa phương theo hưởng dẫn cụ the cùa ú y  ban bau cử cắp tinh. Hòm 
phiếu được đỏng mới hoặc sử dụng hỏm phiêu bầu cứ hiện cỏ. Hòm phiêu phải bão 
đàm clìắc chắn, trang trí sạch dẹp. phía mặt trước của hòm phiếu có dán hình Quốc 
huy, phia dưới có dòng chữ “HOM PHI HU". Ngoài hòm phiểu chinh, Tổ bâu cử phải 
chuân bị hòm phiếu phụ (hỏm phiếu lưu động) và bãng niêm phong hora phiếu.

Diều 8. Nhận tài liệu liên (|uan clến cõng tác hầu cử  của Tổ bầu cử

Tỏ bầu cử phân còng thảnh viên nhận các loại tài liệu sau đây lừ ủ y  ban nhân 
dân câp xà và Ban bâu cử cùng câp:

1. Nhận Thê cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực bò phiếu và phát cho cừ tri 
trước niiày bâu cử  theo quy định của pháp luật VC bàu cử.

2. Nhận du sổ lượng phiếu hầu theo danh sách cử tri và sổ lượng plìicu bầu dự 
phòng. Khi nhộn phiếu bầu phái có biên bán bàn giao giừa người giao và người nhận về 
số lượng cụ the của từng loại phiếu bầu. Tố bầu cử kicm tra kỹ phiếu bầu v ề  sổ lượm* 
đại bicu dược bâu ở  đơn vị bâu cừ, danh sách họ và tên nhừng ủng cữ viên đủng với 
khu vực bỏ phiêu cùa tô minh và phải quân lý chật ehe sô lượng các loại phiêu bâu.
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3. Con dấu của Tồ bầu cử và con dấu “Đã bỏ phiếu”.

4. Các loại biên bân. biểu mẫu cùa Tồ bẳu cừ.

5. Danh sách cử tri của khu vực bo phiếu.

6. Danh sách và tiêu sử tóm tắt của nhừng người ứng cừ đại biểu Quốc hội và 
dại biểu Hội đồng nhân dân các cẳp tại khu vực bo phiếu.

7. Nội quy phòng bo phiếu, thế lệ bau cử. màu diễn văn khai mạc, tiêu chuẩn 
đại biêu Quốc hội và tiêu chuẩn dại biêu Hội đồng nhân dân.

8. Phù hiệu cùa các thành vicn Tô bau cứ.

9. Vãn phòng phàm (bút, giấy, kéo. thước kẻ. keo dân. hợp mực con dấu,...).

10. Các tài liệu khác lièn quan đến bầu cử theo hirứng dần của địa phương.

Diều 9. Các công việc thực hiện trước ngày bầu cử cúa Tồ bầu cữ

I. Tò irưưng Tổ bầu cử chủ tri cuộc họp phân công cụ thè cho từng thành viên 
thực hiện các công việc sau:

a) Tồ irươnu phụ trách chung, trực tiếp chi đạo hoạt động trong phòng bỏ phiếu 
và việc bỏ phiếu, việc kicm phiếu.

b) Thư ký chịu irách nhiệm quản lý tài liệu, phiỏu bau. con dau. làm biên bãn kết 
quà kiểm phiéu bàu cử.

c) Phản công thảnh vicn chịu trách nhiệm về trang tri phỏng hò phiếu, trực tiếp
chi ilụo hoạt động ngoài phònii bó phiêu và bao đảm các dìeu kiện vật chát - kỹ thuật
cho ngày bâu cử của Tô bâu cử.

d) Phân công thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra Thẻ cử tri. đoi chiếu danh 
sách cứ tri. đậnh đau theo dồi số cử tri đi bầu vào danh sách cử tri, plìát phiếu bấu đà 
được đỏng dấu của Tồ bầu cử cho cử tri.

d) Phân công thành viên chịu trách nhiệm hướng dẫn cử tri cách thức bo phiếu 
và viết phiếu bầu.

e) Plìân công thành vicn chịu trách nhiệm trực tại bàn gàn hòm phiêu, đỏng 
dâu “Dà bó phiếu” vào mặt trước của The cừ tri khi cử tri đà bỏ phicu bầu vào 
hòm phiếu.

g) Phân công thành viên hướng dần cứ tri ra. vào phòng bỏ phiếu, nhận phiếu, 
viết phiếu và bõ phiếu.

h) Phân công thành vicn phụ trách công tác bão đâm an ninh, trật tự an toàn 
xà hội tại địa đ iểm  bó  phiêu;

i) Phân công thảnh viên đôn dốc. thông báo đề các cử tri đi bo phiếu.

k) Các công việc khác liên quan den công tác bau cử.



2. Tố bầu cừ thực hiện việc rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các loại phương tiện 
vật chất - kỷ thuật phục vụ ngày bau cứ, bao gồm:

a) Phòng bo phiếu.

b) Nơi niêm ỵéi danh sách cử tri, đanh sách người ửng cử liại biểu Ọuổc hội và 
người ứniĩ cử dại biêu I lội đồng nhân dân.

c) Phiếu bầu báo đảm đủng đơn vị hau cư. khu vực bò phiếu.

d) Các con dấu.

đ) Các hòm phiếu.

c) Các bien bản. biêu mẫu cùa Tỏ bầu cứ.

g) Thành phần dự lỗ khai mạc. dien văn khai mạc và các vãn plìòne phảm phục 
vụ viộc bâu cử.

h) Danh sách cử tri cùa khu vực bo phiếu, trong đỏ cần xác định rò số cử tri lã 
người ốm đau, già yếu, khuyết lật không thể trực tiếp đi bo phicu; người danu bị tạm 
giam, người dang chắp hành biện pháp đưa vào cư sở giáo dục bắt buộc, cơ sỡ cai 
nghiện bai buộc mủ trại tạm giam, cơ sờ giảo dục bắt buộc không tô chức khu vực bỏ 
phiếu riêng; người (.lang bị lạm giìr tại nhà lạm giử; người dang bị cách ly xã hội tụp 
trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc các địa điẽm cách ly tập trung khác và neười 
đang bị cách ly tại nhà (neu cỏ); nhûrnç khu vực bị chia cắt do thiên tai, lù lụt đê cỏ kỏ 
hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bâu đến cho nhừng cử tri nãy nhận phiếu bầu và 
thực hiện việc bầu cử.

i) Các phương tiện vật chat - kỳ thuật khác phục vụ cho ngày bau cử.

3. Quan lý phiẻu bầu

Tồ trưởng Tồ bầu cử phân công thảnh vicn quản lỷ chặt chè sổ phiếu bầu. 
Trường hợp phát hiện phiếu bầu bị mất thì Tồ bầu cứ plìái báo cáo ngay Ban bầu cử 
đẽ cỏ biện pháp xử lỷ kịp thời.

Điều 10. Các công việc thực hiện trong ngày bầu cử  cùa Tồ bầu cứ

1. Cảc thảnh viên Tô bầu cử phải đền trước giờ khai mạc dể kiêm tra công tác 
chuẳn bị. bảo đảm thời gian khai mạc đúng giờ quy định. Việc bõ phiếu bắt đầu từ 
bay giờ sáng và kct thúc vảo bảy giờ tối cùng ngày. Cản cứ tinh hình ihực tẻ ở địa 
phương, Tỏ bầu cử cỏ thê quyết định cho bal dầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không 
dược trước năm giờ sáng hoặc kct thúc muộn hơn nliimg không được quá chín giờ 
tối cùng ngày. Sau khi dà kiểm tra đẩy du các điều kiện cằn thiết cho ngây bầu cử, 
Tô hau cứ mới tố chức lề khai mạc và tien hành việc bõ phiếu.

2. Tố chức lề khai mạc

a) Thành phần tham dự lỗ khai mạc:
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- Các thảnh viên Tổ bầu cứ. những người có nhiệm vụ liên quan đền công tác 
bầu cử:

- Dại diện cơ quan đàng, chính quyền, Mặt trận Tồ quốc Việt Nam. các tồ chức 
đoản thố ở địa phương;

- Dại diện cử tri là người cao tuôi, người cỏ công với cách myng và chúc săc 
tôn giảo trong khu vực (nêu cỏ);

- Cừ tri đến dự lề khai mạc;

- Phỏng viên báo, đài (neu cò).

b) Trình tự lố chức lề khai mạc:

Lề khai mạc phái dược tô chức trang trọng. thời gian khoãim 15 đốn 20 phút, 
do Tô trưởng Tô bâu cứ chủ trì theo nội dung và trình lự sau đây:

- Chảo cờ, tuyên bố lý do. giới thiệu đại biêu.

- Dục dien văn khai mạc.

- Dọc nội quy phòniỉ bỏ phiếu.

- Kiêm tra hòm phiếu chinh, hỏm phiốu phụ trước sự chứng kiến của cử tri; mời 
2 cử tri không phái là những người ứng cứ đại biêu Ọuốc hội và dại biêu I lội đông 
nhân dàn các cấp ứng cử  lại khu vực bo phiếu chửug kiến VJÇC kiểm  tra hòm  phiếu, 
sau đó nicm phong hòm phiêu chính, hòm phiêu phụ theo quy định.

- Sau khi thực hiện thú tục niêm phong hòm phiếu, Tồ trưởng Tổ bầu cử tuyên 
bồ cuộc bó phiếu bau cử dại biêu Quốc hội khoổ XV và dại biểu Hội dồng nhân dàn 
các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 bắt đầu.

- Tổ bầu cử phải bổ tri tlìànlì viên Tồ bầu cử tlurừm» trực bên hòm phiếu lãm 
nhiệm vụ inrứng dản cử tri bơ phiếu vả bảo vệ hòm phiếu.

3. Tien hành bò plìiểu

a) Cử tri phải tự mình đi bầu cử. không dược nhờ người khác bầu hộ, bau thay. 
Khi đen phòng bo phiếu, cử tri xuất trinh Thè cử tri đế dưực nhận phiếu bầu.

b) Khi bắ! dằu việc bỏ phiếu, Tồ bầu cử mời nhừng cử tri cỏ tên tronu danh 
sách cử tri là lành đạo câp úy đanu, chinh quyên địa phươnu, người có công với cách 
mạng, chức sắc tôn giảo (nếu cỏ) và cử Iri là người cao tuổi nhất có mật tại thời điểm 
khai mạc bỏ phiêu trước.

c) Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục. Tồ bầu cử phái thường xuyên 
thông báo. h ư ớ n g  dần c ử  tri thực hiện đúng  các quy định của  pháp  luật VC hâu cử, 
thổ lệ bầu CƯ. nội quy  phỏng bò phiếu; hướng  dần cữ  tri cách  thức bỏ  phiếu và 
gạch phiêu bầu; tlòn đốc cử tri tích cực thực ỉìiộn quyên và nghla vụ bâu cử cúa 
cỏne dân.



d) Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai được xem. kc cà các thành viên Tồ bầu 
cừ. Ncu cử tri gạch bị nham hoặc bị hỏng, cư tri có quyền dôi phiếu bầu khác. Cử tri 
không Ilìè tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phãi lự minh bỏ 
phiêu. Người gạclì phiêu lìộ phái dọc day dũ họ và tên nhừng người ứng cử trên phiêu 
bầu dò cử tri tự minh quyết định. Người gạch hộ phiếu bầu phái ghi trung thực ý muốn 
của cử tri nhờ viết hộ và bào đảm bi một phiếu bầu. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải 
giao lại phiếu bầu cho cử tri dế cử tri tự minh bỏ phiếu vào hòm phiếu. Nuưừi khuyết 
tật không the bõ phiếu được thi nhở người khác bò phiếu vảo hòm phiếu.

đ) Trong khi tiến hành bo phiếu, lieu có tinh huống bal thường xảy ra lảm gián 
đoạn cuộc bỏ phiêu thi Tò trưởng Tô bâu cử vả các thảnh viên Tô bâu cử plìãi nhanh 
chóng hội ỷ để kịp thời xử lý. Trường hợp vượt quá thắm quyền hoặc khòng thê tự 
xử lý được thi phải tạm tlừni» cuộc bo phiếu, Tô bầu cừ pliai tien hành niêm phong 
vả quân lý chật chè hỏm phiêu, phiêu bâu và các tài liệu liên quan khác, kịp thời báo 
cảo Ban bầu cử dỏ cỏ phương án uiai quyết, dồng thời phai cỏ biện pháp can thiết đc 
việc bỏ phiếu «.lirợc tiếp tục tiến hành.

e) Tô bâu cử phái dóng dâu “ Đã bo phicu’* vào Thê cử tri cua cử iri dã bo 
phiếu bầu xom*.

4. Một số diêm cần lưu ỷ trong ngây bầu cử

a) Trong quá trình diền ra việc bo phiếu, cảc thành viên Tổ bầu cử phải ân cần, 
lịch sự. hướng dẫn lụn linh, chu đáo CÍ10 cử tri đcn tham gia bõ phicu. Các thành viên 
Tô bâu cử dược phân công đảm nhiệm từng công việc trong ngây bầu cử phải chù 
động thực hiện nhiệm vụ dược phân công vả hồ trự thành viên khác hoàn Ihảnh nhiệm 
vụ chung của Tò bầu cử.

b) Tồ bầu cứ hướng dẫn cụ thê cử tri cách thức bó phiếu. Nổu cử tri không tin 
nhiệm người ứng cử nào thi gạch ngang cà họ vả tên I1Uười ứng cử dỏ (gạch đc lên 
hảng chừ họ và tên người ứng cừ); không khoanh tròn; không được đánh dâu trên 
phiền bầu; không được vict thcm, không được uhi ten người ngoài danh sách ứng cử 
vào phiếu bầu; không bầu quả số dại biêu dược ấn định trong phiốu bầu; không đè 
nguyèn phiếu bâu đòi với phiêu bâu có sỏ dư người ứng cử (không gạch tên người 
ứng cử nào) hoặc gạch tắt ca người ime cừ tronc phiếu bầu.

c) Trường hợp phải sư dụng hòm phiếu phụ thi Tồ trưởng Tồ bầu cũ chịu trách 
nhiệm kiếm tra số lượng phiếu hầu khi phát ra cho thành viên Tố bầu cử đế mang theo 
củng với hòm phiếu phụ đen các cử tri là người ổm đau, giã yếu, khuyết tật; người đang 
bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp dưa vào cơ sở giáo dục băt buộc, cơ sở 
cai nghiện bãt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bât buộc không tó chức khu vực 
bõ phiêu riêng; ngưởi đang bị tạm giừ lại nhà lạm giữ; người đang bị cách ly xà hội tập 
trung tại các cơ sở điêu trị Covid-19 hoặc các địa diêm cách ly tập tning khác và người 
đang bị cách ly tại nhà (ncu có); nhừng khu vực bị chia cắt do thiên tai, lù lụt. dô thực
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hiện việc bỏ phiếu do không đen được phòng bỏ phiếu. Sau khi những cử tri này bỏ 
phiếu xong, thành vicn To bau cử phai mang ngay hòm phiếu phụ vồ khu vực bo phiếu.

tl) Neu cừ tri yêu câu đôi phiêu bâu khác do gạch hỏng. Tô bâu cừ phai thu hôi 
phiếu gạch hỏng của cử tri, sau đỏ mới dược phát phiếu bầu khác.

đ) Khi cừ tri cỏ The cử tri và Giấy chứng nhận di bo phiếu nơi khác lỉo ủ y  ban 
nhân dân cấp xà nơi cư trú hoặc do chi huy dơn vị vù trang nhân dân cap đỏ nghị thì 
tên cùa cử tri dỏ dược bỏ sung vảo danh sách cử tri vả tham gia bỏ phiếu ở khu vực 
bo phiếu của xã nơi được ghi trong giấỵ chứng nhận thi Tỏ bầu cử phổi hướng dẫn 
người dò đốn trụ sở ù y  ban nhân dân cap xà ũlii trong giây chửng nhận đê bô sung 
vào danh sách cừ tri. Danh sách cử tri bô sung phai xác định rò nhừng người này 
được bâu cử đại biêu Quôc hội và đại biêu Hội dông nhân dân câp tinh. Sau khi có 
danh sách cứ tri bố sung do Uy ban nhân dân cấp xà xác nhận. Tồ bầu cử mới được 
phát phiếu bầu cho những cử tri nảy; khi những cứ tri này đă bo phiếu xong thì Tồ 
Bâu cư phái đỏng dâu “ Dà bo phiêu" lón The cử tri và Giây chửng nhận đi bỏ phiêu 
nơi khác. Tô bầu cừ phải ghi danh sách cử tri hô sung dè theo dòi riêng và tông hợp 
sô liộu sau khi kõt thúc viộc bo phiêu.

e) Tồ bầu cử không được dê nhùng người không cỏ nhiệm vụ vào phòng bó 
phiếu. Không ai được mang vu khi. chất nổ, vật dề chảy,... vảo địa diêm bo phiếu.

5. Kết thúc việc bó phiếu và tồ chức kiểm phiếu

Sau khi dã hốt giờ bõ phiếu theo quy định của Luật bau cử dụi biểu Quốc hội và 
đại biểu I lội đồng nhân dân thì Tổ bâu cử mới được mở hỏm phiếu dè kiểm phiêu.

6. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên khi tien hành kicm phiếu và lặp 
biên bản kiềm phicu

a) Tỏ trường Tò bầu cư phân công các thành viên Tồ bầu cử thành các nhóm 
đê thực hiện việc kiêm phiêu. Đỏi với cảc Tô bầu cừ đù sỏ lượng thành vicn c!ê phân 
thành bốn nhóm thi phân công thực hiện như sau: Nhóm kiêm phiếu bàu dại biêu 
Quôc hội; nhỏm kiêm phiêu bâu đại biêu Hội đổng nhân dân câp tinh; nhỏm kiêm 
phiếu bầu đại biểu Hội dồng nhân dàn cấp huyện; nhỏm kicm phiếu bầu dại bien Hội 
đóng nhãn dân câp xà.

Dồi với các Tô bầu cừ không đủ số lượng thành vicn de phân thành bốn nhỏm 
thi Tồ trường Tồ bầu cừ phản công các nhỏm kiềm phiếu bầu dại biểu Quốc hội vả 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho phù hợp.

b) Tlìir ký Tò bầu cử tiến hành lụp các biên bản kết quổ kiềm phiếu bầu cử.

Diều 11. Kiếm kê, kiểm Ira và phân loại phiếu bầu

I. Trước khi mờ hòm phiếu. Tồ bầu cử phai kiém kê (dem), niêm phong phiếu 
bầu chưa sứ dụng và phiêu bau do cứ tri gạch hỏng (neu cỏ), lập biên ban kicm kê việc 
sử dụng phiếu bau cử đại biểu Quốc hội khóa XV và dại biểu Hội đồng nhân dân các



cắp nhiệm kỳ 2021 -2026 theo bien Mầu của I lội đồng bầu cử quốc gia ban hành; toàn 
hộ phicu bâu niêm phong được gừi den Uy ban nhân dân cap xã.

2. Trưức khi mờ hòm phicu, mời 2 cừ tri là người biết chừ. có uy tín trong 
Nhân dân tại địa bàn và không phải là nhửng người ứng cử đại biếu Quốc hội, người 
ứng cử dại biểu ỉ lội đồng nhàn dân các cắp tại khu vực bỏ phiếu đỏ chửng kícn việc 
mở hòm phicu. Người ứng cử hoặc người đại diện hợp pháp của người ừng cử và các 
phỏng viên được chứng kiên việc kiêm phiếu của To bau cử, nhung phải đảm bảo 
khoảng cách an toàn tic Tồ hau cử thực liiộn nhiệm vụ kicm phiếu.

3. Tò trưởng Tô bầu cử mở hòm phiếu chinh và hòm phiếu phụ (neu có) để 
tiên hành viộc kiêm phiêu.

4. Tổ bầu cử thực hiện việc phàn loại phiểu bau theo màu phiếu hầu dại biếu 
Quốc hội, màu phiêu bâu đại biêu Mội đông nhân dân câp tinh; màu phiếu bâu đại 
biếu Hội đổng nhân dân cấp huyện; màu pliicu bầu dại bicu Hội đồng nhân dàn cắp 
xã: kiêm kê (đếm) tòng sỏ phiếu trong hỏm phiêu đè xốc định sô phiếu thu vào và 
bàn giao các loại phiêu cho các nlìóm dà được phân công của Tô bâu cử đỏ bat đâu 
việc kiêm phiếu.

5. Tô bầu cư tien hành kicm tra tống số phiếu thu vảo so với tổng so cử tri dà 
tham gia bỏ phiếu. Neu tổng số phiéu thu vào bằniỉ hoặc it hơn số cử tri dà tham gia 
bõ phiếu thi Tô bầu cử mứi được tiến hành kiềm phiếu. Trường hợp tông số phiểu 
thu vào nhiều hơn tồng sổ cử tri dà tham gia bỏ phiếu thi Tổ hau cừ phải kiêm tra lại; 
neu kiêm tra lại vẫn cho kết quả tồng số phiếu thu vàtì tilỉLcu hơn Itồng số cử tri dă tham 
gia bõ phiêu thì lập tức niêm phong hòm phiêu vả báo cáo nizay Ban bâu cử giãi quyct. 
Trường hợp vượt quá thâm quycn giãi quyêt của Ban bâu cử thi Ran bâu cử phải kịp thời 
báo cáo Úy ban hau cử xem xét. quyêt định.

6. Phiếu bầu hựp lệ, phiếu bầu không lìựp lộ và cách tinh tý lệ phiếu bầu

a) Phiếu hựp lệ là phiếu bầu du số lượng dại biểu hoặc bầu it lum số lượng dại 
biêu được bàu theo quv định; phicu do Tô bau cử phát ra;

b) Phiếu không hợp lộ là phiêu không theo mầu quy định do Tó bâu cử phát ra; 
phiêu không có dàu của Tô bâu cữ: phiêu đẽ sò người được bâu nhiều lum sô lượng 
dại biêu dược bầu dà ấn định cho dơn vị bầu cừ; phiếu gạclì xỏa hét tên nhừng người 
ứng cứ; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội 
duim khác:

c) Tỷ lệ phiếu bầu: số  phicu dược bầu/tòng số phiếu hợp lệ.

7. Khi bat đầu việc kiêm phiếu, Tò bau cứ thực hiện phân loại phiếu bau thành 
hai loại sau đây:

a) Loại phiếu hợp lộ.

b) Loại phicu không hợp lệ.
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8. Sau khi phân loại xong phiéu bầu. Tồ bầu cử phái ghi kết quả kicm tra sổ 
phicu hợp lộ. sô phiếu không hợp lộ vào biên bàn kèt quả kicni phicu bâu cử.

9. Bien bản kct quả kiểm phiếu bầu cừ đại biểu Quốc hội khỏa XV và biên ban 
kết quá kicm phiếu bau cử đại biếu Hội dỏng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 
của Tồ Bầu cử theo biểu Mầu của ỉ lội đồng bầu cử quốc gia ban hành.

Diều 12. Kiếm đếm số phiếu bầu cho từng ngtriri ứng cử

I. Việc kiểm phiếu bảu cho từng neười ứng cử chi thực hiện đối với nhừng 
phiếu hợp lệ. Các phiếu bầu hợp lệ được xếp thành các loại, gồm: Loại phiếu bầu I 
đại biêu; loại phiêu bâu 2 đại biêu; loại phiếu bâu 3 đại biêu,...

2. Tò bầu cừ kiêm phiếu theo từng loại phiếu bàu quy định tại khoản 1 Diêu 
này dê làm căn cử xác định so phiếu bầu cho tìmu n^ưừi ứng cử.

3. Đc việc kiềm phiếu được chính xác. Tổ bấu cữ phân công ít nhất ba người 
kiêm phiếu, gồm: một ngưừi đọc, một người ghi. một người kiêm tra việc dọc và ghi. 
Cách ghi so phiếu cho từng người ứng cử tham khảo theo cách vẽ lan lượt các hình 
vuông và một đường chéo, cứ năm phiếu tạo thảnh một lìinli vuông cỏ một đường chéo.

Điều 13. Niêm phong và quàn lý phiếu bầu sau khi kiềm phiếu

1. Sau khi kicm phiều vả lộp biên bàn kết quả kicni.phiciK Tổ bầu cứ tien hành 
niêm phong phicu bầu tlico từng loại phiếu bấu dại biểu Quốc hội, phiếu bầu dại biểu 
Hội đồng nhân dân các cap như sau:

a) Sô phiêu bâu hợp lộ.

b) Số phiếu bầu không hợp lệ.

2. Toàn hộ so phiếu đã được niêm phong quy định tại khoản I Điều nảy phải 
dược Tô bâu cử cho vào hòm phiêu và làm thủ tục nicm phong hòm phiếu cỏ chừ ký 
của Tỏ trưởng. Thư ký Tô bâu cử gửi Uy ban nhân dân câp xà.

3. ủ y  ban nhân dân cấp xà có trách nhiệm quan lỵ các loại phiếu bầu của các Tố 
bầu cử ờ dịa plurơng minh. Trong thời gian quàn lý phiếu bâu theo quy định pháp luật 
lim trừ (it nhắt là 05 năm) neu không cỏ ỷ kiến bằng văn ban của cấp có thâm quyên thi 
tuyệt dôi không dược mở và kiêm tra phiêu bâu dà dirực niêm phong.

Diều 14. Chế dộ thôn» tin, háo cáo

ủy  ban bầu cử cấp linh quyết định việc ihực hiện chế <JỘ tliòni» tin, báo cáo 
của các tỏ chức phụ trách bau cứ ở địa phương den tô chức phụ trách bâu cử cap 
trên trực tiếp và cơ quan có thâm quyền, bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời, 
tập trung vào các vấn dè sau:

I . Tinh hỉnh an ninh chinh trị và Irậi tự, an toàn xà hội, thiên tai, dịch bệnh ở 
dịa phương trong quả trinh diễn ra cuộc bầu cứ.
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2. Nỉùrng thuận lợi, khỏ khăn về giao thông, thòng tin liên lạc, thời tiết 
ảnh hưởng đốn việc bâu cứ.

3. Số cử tri di bầu và tiền độ cử tri di bầu.

4. Những tinh liuồnu phát sinh cằn xin ý kiến chi đạo báo cáo ngay đê kịp thời 
giãi quyct (nếu cỏ).

Diều 15. Các tình huống có thề phát sinh irinVc, trong và sau ngày hầu cừ

1. Tnrừng hựp dịch Covid-19 bùng phát

Uy ban bầu cứ câp tinh báo cáo Uy ban nhân dân cap tinh xem xét chi đạo. 
Inrớng dần phương án tô chức bầu cử đám bào phù hợp với các quy định cùa pháp 
luật hiện hành, trẽn tinh thần lã địa phươnu chủ động xây dựng cảc pỉnrưiig án tốt 
nhất đê cỏ ké hoạch dưa hòm phiếu phụ và phiếu hàu don cho nhừng cử tri này nhận 
phiéu bầu và thực hiện việc bầu cử. Dồng thời, đc nghị ù y  ban nhân dán cấp tình chi 
dạo các biện plìáp phòng, chống dịch Covid-19 tiieo các Chi thị cùa Thù tướng Chinh 
phũ (số 15/CT-TTg ngay 27/3/2020. số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và số 19/CT- 
TTg ngày 24/4/2020).

2. Trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiệm trọng, địa hình bị chia cắt dần đện cử 
tri không thề đi đền khu vực bo phiếu thi ủ y  ban bầu cử các cấp chi đạo Tổ bầu cử 
tìm phương án tối nhắt để cỏ ke hoạch dưa hòm phiếu phụ. và. phiếu bầu den cho 
nhừng cứ tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

3. Trong trường hợp các tỉnh huống phát sinh tại khoản 1 vả khoản 2 Điều này 
đà được các cơ quan cỏ thẳm quyền ỡ địa phường giải quyết nhưng không thể xứ lv 
được, do vưựt quả thẩm quyền thi ù y  ban bầu cử cấp tinh bảo cáo Hội dộng bầu cừ 
quốc gia xem xét. quyết định phương án lô chức bầu cử tại các khu vực nảy.

C hương IV 
T ò  CIIỦC T l lự c  HIỆN

Diều 16. T rách  nhiệm thực hiện

1. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Chinh phu trong phạm 
vi, quyên hạn được giao và theo phân công cua I lội đông bàu cừ quôc gia, ỉiưứng 
dần, tò chức trien khai vả tập huân nghiệp vụ công lác tô chức bâu cử đại biêu Quôc 
lìội khỏa XV và đại biêu 1 lội đông nhân dân các câp nhiệm kỳ 2021-2026 ờ các địa 
phuong.

2. Sờ Nội vụ (đổi với cấp tinh), Phỏni» Nội vụ hoặc Phỏnu Tò chức - Nội vụ 
(dối với địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập các cơ  quan chuycn môn theo Két 
luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 và Nghị quyct số 18-NỌ/TW 25/10/2017 cua Bộ 
Chỉnh trị) là cơ quan thường trực và phối hợp với Uy ban Mặt trận Tồ quồc cùng cấp
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tham mưu giúp việc cho ũy  ban bầu cử cấp tinh, ú y  ban bầu cừ cấp huyện trong việc 
thực hiện công tác bâu cứ ỡ địa phương.

3. ủ y  ban nhân dân các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử ờ địa phương, Sờ 
Nội vụ cấp tinh vả Phòng Nội vụ hoặc Phòng Tò chức - Nội vụ (đối với địa phương 
thực hiện hợp nhất, sáp nhập các CƯ quan chuyên môn theo Kỏt luận số 34-KL7TAV 
ngày 07/8/2018 và Nghị quyết số 18-NQ/TW 25/10/2017 cùa Bộ Chính trị) cấp 
huyện chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

4. Căn cứ các quy định tại Thông tư nảy, các tồ chức phụ trách bầu cử phân 
công nhiệm vụ. quyền hạn cụ thể đối với từng thành viên của to chức phụ trách bầu 
cử cáp mình.

5. Trong quá trình thực hiện Thông tư này. ncu cỏ van đề phát sinh hoặc khỏ 
khăn, vướng mắc, Uy ban nhân dân, Uy ban bâu cư cấp tinh kịp thời phan ánh vê Bộ 
Nội vụ và các cơ quan chi dạo, hướng dần bầu cử Trung ương nghicn cứu giải quyểl.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư nảy có hiệu lực thi hành kể từ lìgày ký./.

Nơi nhộn:
■ H ụi đ ồ n g  bầu  c ử  quốc gia;
- T hủ  tư ớ ng , các P hỏ  T hù  lư ỡ ng  C h inh  phũ;
- H Đ N D ' U B N D  các  lin h , T P  trực  thuộc  T W ;
- S ớ  N ội vụ  các  tinh . T P  trực thuộc T W ;
• C ơ  quan  T W  cua  củc đ oản  thê:
- V ân  phò n g  T W  vả các  B an cùa  D ang;
• C á c  Bộ, c ơ  q uan  ngang  B ộ. c ơ  q u an  thuộc C P ;
- V ãn phòng  H ội đ o n g  báu cư  q u o c  g ia ;
- V ăn phùng  Q uoc  hội;
- B an C ông  tác  đụi b ièu  cua  U B T V Q ll;
- V ăn  phòng  C h ù  tịch  nước;
- V iện  K iêm  sủt nhãn  d ân  tố i cao ;
- T o i  án  nhản  dãn tơi cao ;
- C õng  b áo . C ông  th ô n g  tin  đ iỷn n r  C P:
• C ụ c  K icm  ư a  V B Ọ PPL . B ộ  T ư  pháp;
- B ụ tn rở n g  L ê V ĩnh  T ân  (đẽ  b/c);
- C ác  đ ò n g  ch i T h ử  trư ơ n g  I3Ộ N ội vụ:
- C ò n g  th õ n g  tin  d iện  lư  B ộ  N ội vụ;
- Lưu: VT. CQĐP (5b).

B ộ  TRƯỞNG

ị/y iẬ ý Ì Á V

Lc Vinh Tần
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MÀU SỎ 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 1 /2021 ỈTT-BNV 

ngàv 11thảng 01 năm 2021 cùa Bộ Nội vụ)

KHU VỤC BÊN NGOÀI PH ÒN G BỎ PHIÉU

T T
I

BÂU CỬ

ĐẠI BIẾU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẨP NHIỆM KỲ 2021-2026

KHU VỰC B ỏ  PHIẾU SỐ.

Xă...........h u y ệ n ..........tin h , th à n h  phổ .

CÓNG 

RA VÀO
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MẢU SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tưsồV202ì/TT''-BNV 
lìgàv 11 thủng 01 năm 202ì  cùa Bộ Nội vụ)

KHU VỤC BÊN TR ONG PHÒNG BỎ PHIÉU

N Ư Ớ C  C Ộ N G  H O A  X A  HỠI C H Ù N G H ĨA  V IE T N A M  M U Ô N  N A M !

BẦU CỬ

ĐAI BIỂU QUÔC HỘI k h o a  XV  VA OẠJ BIẾU 

Hột OỒNO NHAN Oả n  c á c  Cấ p  n h iệ m  Kỷ  2021-2026 

Ngày 23 th in g  5 n im  2021

ẢNHHOẢC 
TƯỢNG 

CHỦ TỊCH 
MÔCMl 
MINH

ộ
MỒM PH l í u

BAN HƯỚNG DẲN BAN p h á t  PHIÍU

CỬA

16

KHẤU 
Hl£u 

- cu 
|_Ị 

OANH 
SACH. nỂU sử 

NGƯ
Ờ

I ƯNG cử 
DBQM 

VA 
O

BH
D

N
D


