
ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số:         /UBBC-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày    18   tháng 5 năm 2021 

V/v tiếp tục quan tâm, lưu ý một số nội 

dung trong quá trình tổ chức bầu cử  

 

                          Kính gửi:  

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 58/UBBC-THNC ngày 18/5/2021 của UBBC tỉnh 

Lạng Sơn về việc tiếp tục quan tâm, lưu ý một số nội dung trong quá trình tổ 

chức bầu cử. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn 

huyện, để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra theo đúng Luật và các văn bản hướng 

dẫn. Ủy ban bầu cử huyện đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị 

trấn tiếp tục quan tâm, lưu ý chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử cấp xã và tổ chức phu ̣trách bầu cử thực 

hiện các nội dung tại Công văn số 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 

15/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia; Công văn số 2135/BNV-CQĐP ngày 

13/5/2021 của Bộ Nội vụ và  Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ 

Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời 

gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

2. Căn cứ vào quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu và yêu cầu 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã, thị 

trấn chỉ đạo và hướng dẫn Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để 

chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu của từng thôn, tổ dân phố, cụm 

dân cư, nhóm hộ gia đình... và thông báo rộng rãi cho cử tri thuộc khu vực bỏ 

phiếu biết (qua điện thoại, zalo...), bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày 

bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.  

3. Việc xử lý trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng gồm 

các trường hợp đã có kết luận của cấp có thẩm quyền về việc người ứng cử 

không bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị dẫn đến không bảo đảm điều kiện của 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tại khoản 2 Điều 3  

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Điều 7 Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương và phải xóa tên trong danh sách chính thức những 

người ứng cử, hoặc trường hợp người ứng cử có đơn xin rút ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân theo nguyện vọng hoặc vì bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất 

không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luâṭ, được thực hiện theo quy 

định tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử 

quốc gia. 
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4. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn chỉ đạo những thành 

viên tham gia công tác bầu cử (gồm cử tri và những người có liên quan, thành 

viên của các tổ chức phụ trách bầu cử) cần thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn trình tự thực hiện bầu cử tại khu vực bỏ 

phiếu cố định; cho người thực hiện cách ly tại nhà; cách ly tập trung, nơi thực 

hiện giãn cách xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; tại bệnh viện và cơ sở y tế, theo 

Công văn số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ và Công điện số 

668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế. 

5. Về việc bố trí Khu vực bỏ phiếu tại nơi cách ly tạm thời, địa bàn bị 

phong tỏa và cơ sở y tế thực hiện theo Hướng dẫn số 13/HD-SYT ngày 

14/5/2021 của Sở Y tế (Phụ lục 02 đính kèm). Đối với khu vực bỏ phiếu cố định 

đã được phê duyệt cần bố trí: Khu vực đo thân nhiệt, rửa tay, sát trùng để khử 

khuẩn; khu vực để cách ly tạm thời các trường hợp khi đến bỏ phiếu mới phát 

hiện là F1, F2, các trường hợp ho, sốt, khó thở…(Phụ lục 01 đính kèm). 

Ủy ban bầu cử huyện đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị 

trấn khẩn trương hướng dẫn các Tổ chức phụ trách bầu cử nghiêm túc thực hiện 

các nội dung trên. 

(Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021; Công văn số 

684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 15/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia; 

công văn số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ và Công điện số 

668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế gửi kèm theo trên hệ thống VNPT-

iOffice)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên UBBC huyện; 

- Các thành phần theo các quyết định: 218/QĐ-

UBND ngày 27/01/2021; 1462/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2021; 146/QĐ-UBND ngày 

22/01/2021; 

- UBND, UBBC các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, UBBC huyện. 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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