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SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66 /HD-SNV

Lạng Sơn , ngày26 tháng 3 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Một số các biểu mẫu, cơ sở vật chất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/6/2015;
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, nội quy
phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026;
Thực hiện công văn số 263/UBND-THNC ngày 10/3/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai một số nhiệm vụ về bầu cử trên địa
bàn tỉnh;
Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về các biểu mẫu, cơ sở vật chất
phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỘT SỐ MẪU TÀI LIỆU BẦU CỬ
1. Về phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Về màu sắc phiếu bầu thực hiện theo công văn số 263/UBND-THNC
của UBND tỉnh;
- Nội dung trên phiếu bầu sử dụng font chữ Time New Roman, cụ thể:
+ Tên quốc hiệu cỡ chữ từ 13-14.
+ Tên đơn vị bầu cử: cỡ chữ từ 12-13.
+ Danh sách các ứng cử viên: cỡ chữ từ 18-20.
- Phiếu bầu cử phải được in trên giấy chất liệu tốt, đảm bảo tính trang
trọng.
2. Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Kích thước danh sách chính thức những người ứng cử bằng một trang
giấy A3 (42cm × 29,7cm), theo chiều ngang khổ giấy;
- Các thông tin trong danh sách chính thức những người ứng cử sử dụng
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font chữ Time New Roman, cỡ chữ 10-12 in đậm, không viết tắt các thông tin
trong danh sách;
- Danh sách chính thức những người ứng cử phải được in trên giấy chất
liệu tốt, đảm bảo tính trang trọng, đảm bảo không bị tác động của thời tiết và
các yếu tố khác khi niêm yết.
3. Về tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Kích thước Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân huyện, cấp xã bằng một trang giấy A3 (42 cm × 29,7cm), theo chiều dọc
khổ giấy;
- Các thông tin trong tiểu sử tóm tắt sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ
chữ 13-14, riêng phần tiêu đề: “TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1)…………………. NHIỆM KỲ 20212026” cỡ chữ từ 18-20; phần Họ và tên thường chữ in hoa, cỡ chữ 16;
- Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử phải in ảnh chân dung màu, chụp trên
nền trắng, cỡ 4 cm × 6 cm và có dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi
người ứng cử hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú. Đối với các trường
hợp cấp xã không có điều kiện in ảnh thì thực hiện dán ảnh và đóng dấu giáp lai
theo quy định;
- Khi niêm yết tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp cần sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C...theo thứ tự của danh
sách những người ứng cử (sắp xếp từ trên xuống dưới hoặc từ trái sang phải
nhìn từ ngoài vào);
- Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử phải được in trên giấy chất liệu
tốt, đảm bảo tính trang trọng, đảm bảo không bị tác động của thời tiết và các
yếu tố khác khi niêm yết.
4. Về danh sách cử tri
- Kích thước của danh sách cử tri bằng trang giấy A3 (42 cm × 29,7cm),
theo chiều dọc khổ giấy.
- Danh sách cử tri được đánh máy sử dụng chữ in thường, viết hoa chữ
cái đầu họ và tên cử tri (Ví dụ: Nguyễn Văn An, Hoàng Thị Lan...); các thông
tin trên danh sách cử tri là cỡ chữ 13-14, font chữ Time New Roman (trên cơ
sở danh sách cử tri được lập, đề nghị UBND các huyện, thành phố hướng dẫn
trộn thư để in thẻ cử tri);
- Trường hợp danh sách cử tri không thể đánh máy, phải viết tay, UBND
các huyện, thành phố in mẫu biểu để lập danh sách cử tri; danh sách cử tri
phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, ghi đầy đủ thông tin, không tẩy xóa;
- Danh sách cử tri của mỗi khu vực bỏ phiếu cần lập tối thiểu 05 bộ: 02
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bộ dùng để niêm yết tại trụ sở UBND xã và tại khu vực bỏ phiếu, 02 bộ dự
phòng và 01 bộ dùng đối chiếu với cử tri đi bầu trong ngày bầu cử. Danh sách
cử tri được niêm yết công khai để mọi công dân kiểm tra, đối chiếu với các
thông tin cá nhân được ghi trong danh sách cử tri. Trong quá trình niêm yết
nếu danh sách cử tri bị hư hỏng, rách nát... cần phải được thay thế kịp thời.
5. Về thẻ cử tri bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Kích thước Thẻ cử tri bằng một trang giấu A6 (10,5 cm × 14,8cm), theo
chiều ngang khổ giấy;
- Thẻ cử tri có thể đánh máy hoặc viết tay và phải đảm bảo chính xác, rõ
ràng, ghi đầy đủ thông tin, không tẩy xóa, đảm bảo theo mẫu quy định.
Trường hợp thẻ cử tri đánh máy thì sử dụng chữ in thường, viết hoa chữ cái
đầu họ và tên cử tri (Ví dụ: Nguyễn Văn An, Hoàng Thị Lan...) thông tin trên
thẻ cử tri là cỡ chữ: 12-14, font chữ Time New Roman.
6. Về giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu nơi khác, giấy
chứng nhận cử tri là quân nhân tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú
- Kích thước Giấy chứng nhận bằng một trang giấu A5 (10,5cm × 14,8
cm), theo chiều ngang khổ giấy;
- Giấy chứng nhận có thể đánh máy hoặc viết tay, nhưng phải đảm bảo
chính xác, rõ ràng, ghi đầy đủ thông tin, không tẩy xóa, đảm bảo theo mẫu
quy định. Trường hợp Giấy chứng nhận đánh máy thì sử dụng chữ in thường,
viết hoa chữ cái đầu họ và tên cử tri (Ví dụ: Nguyễn Văn An, Hoàng Thị
Lan...) thông tin trên thẻ cử tri là cỡ chữ: 12-13, font chữ Time New Roman.
7. Nội quy phòng bỏ phiếu
- Kích thước tối thiểu Nội quy phòng bỏ phiếu bằng một trang giấy A3
(42 cm × 29,7cm) theo chiều dọc khổ giấy;
- Nội dung phòng bỏ phiếu được in bằng font chữ Time New Roman,
đầy đủ nội dung chính xác, rõ ràng.
8. Một số tài liệu khác
Đối với một số tài liệu khác như: Danh sách những người trúng cử đại
biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết xác
nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026; Danh sách
những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,
cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng
nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 và các loại mẫu biên bản
dùng cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Sở Nội
vụ biên tập và đăng tải mẫu trên Website của Sở Nội vụ, tại địa chỉ:
http://baucu2021.langson.gov.vn/, các huyện, thành phố chủ động cập nhật,
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hướng dẫn cấp xã, các tổ chức phụ trách bầu cử triển khai thực hiện.
II. VỀ HÒM PHIẾU, PHÙ HIỆU CỦA TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH
1. Về Hòm phiếu của các Tổ bầu cử
a) Hòm phiếu chính (bổ sung những hòm phiếu chính đã bị hỏng không
còn sử dụng được)
Kích thước: 40cm × 40cm; có hình Quốc huy in mầu và chữ “HÒM
PHIẾU” theo quy định.
b) Hòm phiếu phụ:
Ngoài hòm phiếu chính, các Tổ bầu cử được trang bị 01 hòm phiếu phụ,
kích thước: 40cm × 40cm; có hình Quốc huy in mầu và chữ “HÒM PHIẾU”
theo quy định (do Sở Nội vụ cung cấp cho các Tổ bầu cử).
2. Về phù hiệu cho tổ chức phụ trách bầu cử
Thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 5 Thông tư số
01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ: các tổ chức phụ trách bầu
cử gồm: Ủy ban bầu cử các cấp, Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp và Tổ
bầu cử phải đeo phù hiệu của tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình.
Phù hiệu của các tổ chức phụ trách bầu cử có kích thước 9,0 cm × 6,0
cm, nền màu đỏ, chữ màu vàng;
(Tất cả các tài liệu, biểu mẫu nêu trên được gửi kèm trên hệ thống
VNPT-iOffice và đăng tải trên địa chỉ: http://baucu2021.langson.gov.vn/).
Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ vụ hướng dẫn một số các biểu
mẫu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị
UBND, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố hướng dẫn, triển khai thực hiện
tới các tổ chức phụ trách bầu cử tại địa phương. Trong quá trình thực hiện nếu
có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để thống nhất, giải quyết hoặc
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh;
- UBND tỉnh;
B/c
- UBBC tỉnh;
- UBND, UBBC huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo SNV;
- P. XDCQ&CTTN, VP Sở;
- Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

