
ỦY BAN BẦU CỬ  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBBC       Lạng Sơn , ngày      tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội  

khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

năm 2015; 

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 cử, nội quy 

phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây viết tắt là Ủy ban bầu cử 

tỉnh) thông báo như sau: 

I. HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

1. Thành phần hồ sơ ứng cử 

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội gồm từ mẫu số 01/HĐBC-QH đến mẫu 

số 04/HĐBC-QH ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 

18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia, cụ thể: 

a) Đơn ứng cử: thực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH; 

b) Sơ yếu lý lịch: thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH (có đóng dấu 

giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú); 

c) Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH; 

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 

04/HĐBC-QH. 

2. Số lượng hồ sơ ứng cử 

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại 

biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp trực tiếp hai (02) bộ 

hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tỉnh). 

II. HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Thành phần hồ sơ ứng cử 

 Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm từ mẫu số 

06/HĐBC-HĐND đến mẫu số 09/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị 
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quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia, 

cụ thể: 

a) Đơn ứng cử: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND; 

b) Sơ yếu lý lịch: thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND  (có đóng dấu 

giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú); 

c) Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND; 

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 

09/HĐBC-HĐND. 

2. Số lượng hồ sơ ứng cử 

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nộp trực 

tiếp một (01) bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tỉnh). 

Một số lưu ý 

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung 

màu, nền trắng, cỡ 4 cm × 6 cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu 

sử tóm tắt); 

- Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 

tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, 

ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu 

giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú; 

- Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác 

theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc 

gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng 

phải bảo đảm nội dung đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội 

đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của 

hồ sơ ứng cử; 

Các file điện tử mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử được đăng tải trên trang 

thông tin điện tử: 

- Hội đồng bầu cử quốc gia: http://hoidongbaucu.quocgia.vn 

- Sở Nội vụ: https://sonv.langson.gov.vn/en/node/10028 

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ 

1. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử   

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện 

trong giờ hành chính (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ) các ngày trong tuần (cả thứ Bảy, Chủ Nhật), bắt đầu 

http://hoidongbaucu.quocgia.vn/
https://sonv.langson.gov.vn/en/node/10028
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từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 

năm 2021.  

2. Địa điểm nhận hồ sơ ứng cử 

Tại tầng 1, trụ sở Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh. 

Địa chỉ: số 04, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ 

với các số điện thoại sau: 

- Phòng thường trực Sở Nội vụ: 02053 814 992. 

- Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên - Thư ký 

Ủy ban bầu cử tỉnh: số điện thoại di động 0904.000.286. 

- Bà Hoàng Lan Hương, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công 

tác thanh niên, Sở Nội vụ: số điện thoại di động 0914.505.828; số điện thoại 

cố định 02053 3812505. 

Thông báo này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của tỉnh (Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh), Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội 

vụ./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng bầu cử quốc gia; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thành viên BCĐ, UBBC tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Ban đảng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- VKSND,TAND, Cục THADS tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn (để đăng tin, 

thông báo); 

- Lưu: UBBC (HXĐ).                                                                                                                                            

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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