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HU'ONG DAN 
• A A A Thrc hiçn bau cir dii bieu Quoc hQl khoa XV 

u cfr di biêu Hi ding nhân dan các cp nhim k 2021-2026 

Can ci'cLut Bcu th dgi bie2u Quác h7i và dcii bieu Hç5i do'ng nhán dan; 

Can ci Ghi thj so' 45-CT/TW ngày 2 0/6/2020 cza Bç5 C'hInh trj; C!hi  thj sO' 
02/CT-TTg ngày 14/01/2021cza Thi tu'áng ChInh phü ye thc hin báu ci dgi 
biêu QuOch5i khóa XVvà báu ci dcii biéu HDND các cap nhim 2021-2026, 
Nghf quyêt lien tjch sO 09/2021/NQLT/UBTVQH14-cP-DCTUBTWMTTQVN 
ngày 15/01/202 1 cza Uy ban Thzr&ng vii QuOc hi, ChInh phi, Doàn Chz tich 
Uy ban Trung trong Mt trcn tO QuOc Vit Nam ye hu'áng dan quy trinh, hiêp 
thicong gi&i thiçu ngw&i i"ng ct dgi biêu QuOc hçi khóa XV và báu ci, dgi biéu 
HDND các cap nhiçm Ic)) 2021-2026 (Nghj quyêt 09/2021); Nghf quyêt sO 
1186/2021/UBTVQH14ngày 11/01/2021 cia Uy ban Thu'&ng vii Quoc hç51 quy 
dinh chi tiêt, hitóng dan ye vic tO chic hi ngh/ ci' tn; vic giài thiu ngu'ài 
i'cng c di biêu Hç5i dOng Nhán dan cap xä a thOn, tO dan phO 'Nghj quyêt 
1186/2021) và van ban hic&ng dan ci.a ban, bó, ngành trung itong; 

C'án cii- C'hi thj sO' 876-CT/QUTWngày 21/10/2020 cia Thithng vy Quãn fiy 
Trung w0ng ye !ãnh  dçio Quán di tham gia báu cz'c dgibiêu Quoc h5i khóa XJ'c 
báu c dcii biêu Hç3i dOng N/ian dan (HE)ND) các cap nhim Ic)) 202 1-2026,' 
Hithng dan sO 276/HD-CT, ngày 05/02/202 1 cia TOng Cyc C'hInh tnj/Quan di 
nhán dan Vit Nam ye thyv hin bau ci di biêu QuOc h51 khOa XV và báu 
dii biéu HDND ccc cap nhiém Ic)) 2021-2026; 

Can ci Chi thj sO' 292-CT/DU, ngày 13/01/202 1 cza ThwOng vy Dáng z'ty 

Quán khu ye ldnh 4w Litc lwng vu trang (LL V7) Quánkhu tham gia báu ci'r di 
biêu QuOc hç5i khóa XVvà báu cz't di biêu HDND các cap nhim k)) 2021-2026. 

Ciic ChInh trj Quân khu htn9ng dn thirc hin bu cü di biu Quc hi 
khóa XV và bâu cir dai  biêu HDND các cap nhim k 202 1-2026 trong LLVT 
Quân khu nhu sau: 

A. MVC  DICH, YEU CAU 

1. Nhm thng nht trong LLVT Quân khu quy trInh, ni dung, phuang 
pháp thrc hin bâu cü d.i biéu Quoc hi khóa XV và bâu cir di biêu HDND 
các cap nhim k' 202 1-2026 dung chi do, hithng dan cüa Trung uo'ng, Quân üy 
Trung uong (QUTW), B Quôc phông (BQP), Tong ciic ChInh trj (TCCT)/Quân 
di nhân dan Vit Nam, Dâng üy, B Tii 1nh Quân khu. 

2. Cp Uy, chInh üy (chInh trj viên), ngu&i chi huy và Ca quan chInh trj 
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các cp trong LLVT Quan khu länh do, chi do, quail trit, hu&ng dn, trin 
khai thrc hin ch.t ch, dung 1ut, an toàn, tiêt kim. 

B. NQI DUNG 
I. CONG TAC TUYEN TRUYEN, GL&O DVC,  Till DUA, MIEN THIX(YNG 

A r A A 1. Cong tac tuyen truyen 
- T.p trungtuyên truyên sâu rng trong can b, chiên si và Nhân dan trên dja 

bàn dóng quân ye m11c dIch, nghia, tam quan tr9ng cüa cuc bâu cü, nâng cao 
thüc, trách nhim can b, chiên si, quân nhân chuyên nghip (QNCN), cong than, 
vién chirc quôc phông (CN &VCQP), nguèi lao dng thirc hin quyên và nghia vi 
côn dan, lira chçn nhng dai  bieu xirng dáng, di din cho chI, nguyen vçng va 
quyén lam chü cüa Nhãn dan, bâu vào Quôc hi khóa XV và HDND các cap nhim 
kS' 202 1-2026, dam báo ding 1ut, nhanh g9n, an toàn; quán trit cho can b, chiên 
si n.m chäc các van bàn ye bâu c1r nhu: Lut Bâu cir; Chi thj so 45-CT/TW, Chi thi 
so 02/CT-Tfg, Nghi. quyêt lien tjch so 09/2021, Ngh quyêt so 1186/2021; CM thj 
s 876-CT/QUTW, các van bàn hu&ng dan, kê hoach cüa Hi dông bâu cir quôc 
gia, Uy ban bâu cr dja phuang, Hthng dan cüaTông civic ChInh trjlQuãn di nhân 
dan Vit Nam, cüa Ciic ChInh trj Quân khu ye bâu cü... 

- Báo - Truy&n hInh Quân khu, chuong trmnh quc phông toàn dan cüa dja 
phiiang m& các chuyên trang, chuyên miic ye bâu cir, danh sách ing cir; gió'i 
thiu tiu si:r, chuong trmnh hành dng trng cir viên; kêt qua bâu cir sóm cüa cac 
don vj; phôi hçp v&i co quan truyên thông cUa Trung rnmg, dja phixo'ng day 
manh tuyên truyên ye hoat dng cUa LLVT Quân khu và Nhân dan trong tham 
gia bu ci'r. Các cc quan, don vj phát huy vai trO thành viên Ban Chi dao  35 và 
Lirc luçing 47 thng xuyên thông tin, djnh hu&ng du lu.n, tIch circ, chü dông 
du tranh phán bác các thông tin sai trái, phãn dng, thu dch trên Internet, mng 
xahOi. 

- Các cci quan don vj chü dng ph& hcxp vi cAp üy, chInh quyn, Uy ban 
MTTQ, Uy ban bâu ci:r da phuong xây dimg kê hoach, ni dung, to cht'rc tp 
huAn bM duOng nghip vii bâu cü cho các 1rc 1uçing (to dan vn, can b tang 
cumg Co s&...), tIch circ tham gia tuyên truyên, v.n dng Nhân dan, hO trçi dja 
phuong th chüc bu ci'r. Gän cOng tác tuyên truyên, van dng vOi day math  hoat 
dng van hóa th thao và các hoat  dng  tai  dja phuong. 

- HInh thuc tuyên truyn thông qua di ngü báo cáo viên các cAp; t chuc 
sinh hoat chInh trj tu tu&ng a don vj co sâ; giáo diic chInh trj và thông qua h 
thng báo chI, phát thanh, truyên hInh, mng xã hi. 

- Thai gian tuyên truyên, thirc hin theo các dçit: 

+ Dat 1. (Tü tháng 01/2021, cao diem tháng 4/202 1): Tp trung tuyên 
truyn, giáo dc Hiên pháp näm 2013, Chi thj so 45-CT/TW cüa B ChInh ti-j, 
Chi thj so 02/CT-TI'g cüa Thu tu&ng ChInh phü, Chi thj 876-CT/QUTW ngày 
2 1/10/2020 cüa Thung v Quan üy Trung uang, Huóng dan so 276/1-lID-CT 
cüa Tng ciic Chinh trVQuân  di nhân dan Vit Nam; các quy djrth cüa pháp 



3 

luât, k hoch, hurng dn v bAu cir; tiéu chuAn 4i biêu Quc hi, 4i biéu Hi 
dông nhân dan các cap, quy djnh ye giOi thiu nguôi 1rng cir, tr ing cir; quyên 
và trách nhim cüa cü tn; Chi thj so 292-CT/DU, ngày 13/01/2021 cUa Thix&ng 
vi Dãng Uy Quân khu, Hu&ng dan cüa Ciic ChInh trj Quãn khu ye lãnh d.o, chi 
dao, huthig dan LLVT Quân khu tham gia bâu cir dai  biêu Quôc hi khóa XV và 
bâu c1r dai  biêu HDND các cap nhiêm k' 202 1-2026. 

Tuyên truyn nhng thành ti.ru cüa Quôc hi và HDND các cAp qua các 
th?ji k, dc bit là nhüng dôi mOi trong hot dng 1p  pháp, giám sat và quyêt 
djnh nhüng van ctê quan trçng cüa dat nuOc nhüng näm gân day. 

+ Dat 2: (Ti'r tháng 4/202 1 dn ngày bâu ci:r 23/5/202 1): Tuyên truyên ye 
tiêu chun dai  biêu Quôc hi, di biêu HDND; quyên, nghTa vij cüa ngithi ing cir 
va cüa cir tn; các quy ctjnh ye bâu cir và the thic bâu cir. Cao diem to chic tuyen 
truyên 15 ngày, tnrvc ngày bâu cir (23/5/2021) t.p trung vao các ni dung: Diên 
biên, tiên d, không khI phân khii, tin tu&ng cüa can b, chiên sT, cir tn và Nhan 
dan câ nu&c dôi v6i cuôc bâu cir. 

+ Dc# 3: (sau ngày bAu cü 23/5/2021): Tp trung tuyên truyên kêt qua bâu 
cr và các hoat dng chào mrng thành cong cüa cuc bâu cir. 

2. Cong tác thi dua, khen thir&ng 

Các dcin vi tr cc si dn cAp trijc thuc Quân khu t chi'rc dcit thi dua cao 
diem châo mmg cuc bâu c1r, chü dê: "Phát huy dan chá, ctê cao trách nhim, 
hoàn thành xutt sc nhim vu biu cfr dai biêu Quôc h(31 khóa XV, bâu th dai 
biêu HDND cdc cap nhim Ic)) 2021-2026" gãn vth chào mirng k nim 90 nãm 
ngày thành l.p Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh(26/3/1931-26/3/2021), 
46 nàm ngày Giài phóng hoàn toàn mien Nam, thông nhât dat rnthc (30/4/1975-
30/4/2021), 141 näm Ngày sinh Chü tch Ho ChI Minh (19/5/1890-19/5/2021), 80 
näm Ngày thành 1p Mt trn Vit Minh (19/5/1941-19/5/2021)... yà các sir kiên 
chInh trj, ljch sü cüa Quân di, dcm v, dja phuang. 

B5 CHQS tinh Long An san sang t chic Lêpha't dng thi dua trithc, theo 
chi dgo cia Tong cyc ChInh frj (thay Bç5 CHQS tinh Quáng Ninh trong trzt&ng 
hQp djch bçnh covid-19 trên dja bàn chu'a du'crc kiém soát), hoàn thành trzthc 
ngày 15/4/202 1. C'ác dan vj cOn igi, tO chj'c phát di?ng thi dua, xong trzthc ngày 
23/4/2021 (PIty 4w I kern theo). 

II. CONG TAC NHAN siy 
1. Tiêu chuân 

a) Tiêu chuAn dai  biu QUC hi Die'u 22, Lut T chzc QuO'c hi và 
khoán 1 Diêu 1, Lut sia dOi, bO sung mt sO diéu cia Lut TO chi'cc QuOc hz.) 

(1) Trung thành vOl T quc, Nhân dan và Hin pháp, phAn dAu thirc hin 
cong cuc dôi mOi, vi miic tiêu dan giàu, nuOc manh,  dan chU, cOng bang, van 
min.h. (2) Co mt quôc tjch, là quôc tjch Vit Nam. (3) Co phâm chat do düc 
t&, cAn, kim, hem, chInh, chI cong yO tu, guang mâu chap hành pháp 1u.t; có 
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bàn lTnh, lciên quy& du tranh chng tham nhüng, lang phi, các biu hin quan 
lieu, hách djch, cüa quyên và hành vi vi phm pháp 1ut khác. (4) Co trmnh d 
van hóa, chuyên môn, có dü nãng lirc, si'rc khóe, kinh nghim cong tác va uy tin 
dê thirc hin nhim vii dai  biêu Quôc hi. (5) Lien h chit chë vi Nhân dan, 
lang nghe kiên cUa Nhân dan, ducc Nhân dan tin nhim. (6) Co diêu kin tham 
gia các hot dng cüa Quoc hi. 

b) Tiêu chun dai  biu HDND (Dieu 7, Lutt T chc chInh quyê'n df a 
phu-o'ng và khoán 3, Diêu 2, Lut tha dói, bó sung mt so diêu cia Luct TO chic 
ChInh phi và Lut To chic chInh quyên dja phirnng) 

(1) Trung thành vth T quc, Nhân dan và Hin pháp, phAn du thirc hin 
cong cuc dôi mài, vi mic tiêu dan giàu, nuóc mnh, dan chü, cong bang, van 
minh. (2) Co mt quôc tjch, là quôc tjch Vit Nam. (3) Co phâm chat do dirc 
tot, can, kim, hem, chInh, chi cong vô tu, gucing mu chap hành pháp lu.t; có 
bàn linh, kiên quyêt dâutranh chông tham nhüng, lang phi, mçi biêu hin quan 
lieu, hách djch, cüa quyên và các hành vi vi pham pháp lut khác. (4) Co trInh 
d van hóa, chuyên môn, dü näng lirc, st'rc khóe, kinh nghim cOng tác và uy tin 
dê thrc hin nhim vii di biêu; CO diêu kin tham gia các hoat dng cüa Hôi 
dông nhân dan. (5) Lien h chat ch vol Nbân dan, lang nghe kiên cüa Nlhân 
dan, thrcic Nhân dan tin nhim. 

c) Ye d tuôi irng cir Va sirc khOe 

- Can bO Quãn di dang cong tác, tham gia i.'rng cir nói chung, tInh dn 
tháng 5/2021, phãi dü cong tác tr9n mt nhim kSTtth  len theo cap b.c quân ham 
quy djnh t?i  Lut ST quan QDND Vit Nam süa dOi, bôsung näm 2008 và 2014. 
Ci th: Can b cap Ti.rng: Sinh tü tháng 5/1966; cap Di tá: Sinh tr tháng 
5/1969; cap Thuçing tá: Sinh ti1 tháng 5/1972; cap Trung tá: Sinh tir tháng 
5/1975; cap Thiêu tá: Sinh tü tháng 5/1978; câpüy: Sinhtü tháng 5/1980 tth li 
day. NhUng dOng chI có cap bc quân ham thâp hm trân quân ham cüa chirc 
danh hin ti, thI tInh tuOi theo trân quân ham cao nhât cüa chüc danh dang dam 
nhim. Di vOi nhng tnrng hp tuOi üng Cu cao han, do cap có thâm quyen 
quàn i can b xcm xét, quyêt djnh. 

- Các dng chI là quân nhân chuyên nghip, CN&VCQP irng Cu di biu 
HDNID, di biu Quôc hi (nêu co) thI áp diing tuôi theo Lut Quan nhân 
chuyên nghip, CN&VCQP. 

- V sirc khóe, phài ducic ca quan y t có th.m quyn chüng nhn dü süc 
khOe trong thèi gian không qua 6 tháng, tinh den tháng 5/2021. 

d) Mt s yêu cu di vâi di biêu Quân di 

- Nguñ üng cir ngoài các tiêu chuAn trên cOn phài là can b tiêu biu, xut 
sac; cO quan dim, 1p trung chInh trj vng yang; có näng 1irc phân tIch, hoach 
djnh chInh sách, xay dirng pháp lust,  có chuyên mOn, kinh nghim thrc tién phii 
hqp vâi vj trI d kin; the hin trách nhim nêu guang cüa can b, dáng viên, 
không vi phm các diêu dãng viên khOng dugc lam, bão dam vua hoàn thành 



nhim vi di biu Quéc hôi, dai biu HDND, vüa thrc hin tot chüc trách, 
nhim vii cong tác trong Quân dci. Không gi1i thiu và dua vào danh sách bâu 
cü dôi vó'i nhUng ngu?ii có biêu hin cci hi chInh trj, tham vçng quyên [crc; có 
tu tu&ng cic b, bão thü, trI tr; dang bj thanh tra, kiém tra dâu hiu vi phm; 
ngixi dung dâu các cci quan, don vj, to chirc dê xãy ra vi vic tham nhQng, lang 
phi, mat doàn kêt; nhffiig nguèi vi ph?m Quy djnh so 126-QD/TW, ngày 
28/02/20 18 cua Bô Chrnh tn "môt so van dé ye bao ye chinh tn nôi bô Dang", 
ho.c có van dê ye chInh trj nhung chua ducic cap có thâm quyên xem xét, két 
lun. Kiên quyêt không dé 19t nhüng ngrôi không xüng dáng, nhQng ngiiôi chy 
chute, chy quyên tham gia Quôc hi, HDND các cap. 

- Dai biu Quân di urng cut d.i biu Quc hOi & Trung uong thirc hin theo 
si:r chi dao  cuta Uy ban Thu&ng V11 Quôc hi và Ban Thu&ng vii QUTW; di biêu 
Quãn di utng cut di biêu Quôc hi & da phuong: GiOi thiu các dông chI Tu 1nh 
hoc ChInh uty B Tu 1nh TP. Ho ChI Minh, CM huy tnr&ng hoc Chmnh uty B 
CHQS tinh, tnr&ng hqp các dông chi trên khOng dut diêu kin ye tuoi de tham gia 
bet nhim k' Quôc hi, thI giói thiu các dOng chI Phó Tii 1nh,Phó Chi buy 
tnr&ng, Phó ChInh uty là nguôn phát triên len chi huy tnr&ng, chInh uty. 

- D& v&i dja phuong có cci c.0 can b Quân di tham gia utng cut; cp uty, 
co juan quân sir dja phucrng khóng giâi thiçu m')t ngu'&i vIta &ng cit ctqi biéu 
Quóc h5i, vita itng cit dcii biéu HDND, khóng giài thiu hai ngltài cling tham 
gia &ng cit di biêu Quóc h(5i hoc cling itng cit dçli biêu HDND. 

2. Cách lam 

Vic giài thiu can b tham gia utng cut, thcrc hin theo Quy djnh s 105-QD/TW 
ngày 19/12/20 17 cuta B ChInh tn, ye phân cap quãn l can b và bô nhim, gi&i 
thiu can b utng 

- Thu&ng vii Dâng uty Quân khu trcrc tip hra chçn nhãn sr và trao di v&i các 
tinh u (thành uty) ye nhan sir cüa B Tu 1nh TP. Ho ChI Minh, B CHQS 08t1nh 
tham gia utng cut. Dãng ur Quân sir TP. Ho CM Minh và08 tinh chut dng chuân bj 
nhân s11 cuta Ban CHQS huyn (qun, thj xâ, thãnh phO) utng cut dai biêu HDND 
huyn (qun, thj xã, thành phO) dé tnao dOi vâi các huyn uty (qun, thj, thành uty). 
Tru?mg hcip can kin toàn nhân sir can b chi huy, quãn 1 cuta B Tu 1nh TP. HO 
CM Minh, B CHQS tinh thI d nghj bô nhim, dông th&i gi&i thiu utng cut. 

- Các don vj báo cáo danh sách nhân sir tham gia irng cut dai biu Quc hi và 
HDND cap tinh, huyn, xä ye Cic ChInh trj Quãn khu, kê cã nhãn sir là can b 
Quân di do dja phuong giOi thiu (qua Phbng Can b3, P/tang Bdo v An Ninh và 
PhbngDân vin/C,c ChInh trj) tnr&c ngày 26/02/2021. 

ifi. TRINU TV GICfl THI]U NGTJI ING CU 

1. Thic hin quy trInh hip thtrong, Ira chçn, giOi thiu can b Quân 
di tham gia frng cfr 

Theo quy dnh ti Diu 7, Diu 8, Diêu 9 Nghj quyêt lien tjch so 09/202 1, 
tut ngày 24/2/202 1 den ngày 11/3/202 1, to chitc 03 h3i nghj sau: 
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a) Hi nghj länh dao,  clii buy don vj dr kiên giOi thiu ngu&i cüa dan vj ra 
üng cir (quy djnh tai  Diêu 8, Diêu 13, Nghj quyêt lien tjch so 09/2021) 

- Thành phn: Dâng üy, chi huy dan vj. 

- Ni dung: (1) Di din lânh dao,  clii huy dan vj quán trit mvc  dIch, yêu c.0 
cuc hçp; thông báo d%r hen cci câu, thành phãn, tiêu chuán Va so luçmg nguôi cüa 
don vj minh ducic phãn bô, giói thiu ra trng cü;(2) Hi nghj thão lun Va dir kiên 
giri thiu nguôi cüa don vj mInh ra ing cir dê lay kiên nhn xét cCia hi ngh cir 
tn noi cong tác; (3) Hi nghj l.p biên bàn theo mu quy djnh (Mu so' 
02/BCDBQH-MT, sO 02/BCHDND-MTkèm theo Ngh quyêt lien tjch sO 09/2021,). 

b) Hi nghj lay kin nhn xét cüa cü tn nai côngtác (Diu 1, Diu 4, 
Nghj quyêt so 1186; Diêu 9, Diêu 14 Nghj quyét lien tjch sO 09/202 1) 

- Hi nghj cir tn cüa dan vj nguôi üng cü cong tác do lành dao,  chi huy 
don vj triu tap.  Chü tn hi nghj do mt thU tnràng co quan, don vj (khong 
thuc din irng cir) dam nhim. 

- Thành ph.n hi nghj do ngithi chi huy quy djnh. Nhüng noi có dui 100 
cir tn thI to chic hi nghj toàn the, nhi.rng phâi dam bâo co It nhât 2/3 tOng so cU 
tn dirc triu tip.  Noi có tü 100 cir tn tr& len thI có the to chirc hi ngh toàn the 
hoc hi nghj dai  din cU tn, nhung phâi bào dam It nhât là 70 cü tn tham du. 
Ngrii trng cir cUa don vj di.rqc miii tham gia hi nghj. 

- Ni dung chi.rong trinh hi nghj: (1) ChU tn hi nghj: Tuyên b l do, gith 
thiu di biêu; quán trit mi.ic dIch, yêu câu hi nghj; giói thiu thi.r k hi ngh dé 
hi nghj quyêt djnh; báo cáo so cU tn thrçic triu t.p, so nguôi Co rnt; gioi thiêu 
danh sách ngui Ung CU; d9c tiêu chuân di biêu Quôc hi, di biêu HDND và 
nhrng trtrOng hgp không ducc t'rng cU (Diêu 37, Lu.t Bâu cU di biêu Quôc hi 
và dai  biêu HIDND); (2) Thu k hi nghj d9c tiêu sU torn tat cUa tirng ngui lrng 
cU; (3) CU tn phát biêu kiên dôi v&i tUng ngui Ung ci:r; (4) NguOi Ung cU phát 
biu; (5) D.i din ca quan, don vj giói thiu ngui Ung ci:r phát bieu; (6) Hi nghj 
biu quyêt bang hlih thUc gia tay hoc bO phiêu kin (hi nghj cU TO kiêm phiêu 
tU 3 den 5 ngui). Vic biêu quyêt bang hInh thUc gia tay hoc bô phiêu kIn do 
hOi nghi quyêt dinh Trong tmcrn hap hôi nghi quyêt dinh biêu quyêt bang hrnh 
thUc gia tay thI T kiem phiêu dém, tInh kêt qua biêu quyêt dOi vth tUng ngui; 
nu hi nghi biu quyêt bang cách bO phiêu kin, thI phiéu tin nhim cUa cU tn fbi 
cong tác phãi có dâu cUa co quan, don v; ghi rô h9 ten nguOi Ung cU, xep theo 
vn A,B,C...; cU tn gch tênngu&i Ung cU ma mInh khOng tin nhim; (7) TO 
tru&ng TO kiêm phiêu cong bô kêt qua biêu quyêt; (9) Hi nghj thông qua biên 
bàn (MáusO 01/ffNCTkèm theoNghjquyétsO 1186/2021). 

- Tnrông hap nguOi ducic dir kin giâi thiu irng cU có tr l tin nhim 
không dt trên 50% tong so cU tn tham dir thI lânh dao,  chi buy don vj tiêp tiic 
t chUc hi nghj giói thiu ngu0i khác (trInh tçr giói thiu, thirc hin nh.r quy 
djnh ti khoàn a, m%lc nay). 

c) Hi ngh lãnh dao,  chi huy mU nng tháo 1un, giUi thiu ngui cUa don 



vj ra 1mg dr (Diu 10, 15, Nghi. quy& lien tch s 09/202 1) 

- Hi nghi. lành dao,  chi huy mi rng thão 1u.n, giói thiu ngi.thi cUa &m 
vj ra 1mg dr do chi huy dan vj triu tip; mt Thu truâng don vj (khong thuc 
din 1mg ci:r) chü tn hi nghj. 

- Thành ph.n hi nghj, gm: LAIIh do, chi huy co quan, dcm vj; di din 
Ban chap hành Cong doàn (neu có); dai  din quân nhân và chi huy cap duâi trirc tiêp. 

- Ni dung hi nghj: (1) Di din lãnh d.o, cci quan, dcrn vj báo cáo tinh 
hInh, kêt qua hi nghj lay kiên nhn xét cüa dr tn noi cong tác dôi vi tixng 
ngxäi dixçc d kiên giâi thiu1mg clr; (2) Hi ngh tháo 1un và biêu quyêt bang 
hInh thlrc gia tay hoc bó phiêu kin (do hi nghj quyêt djnh) doi vâi timg nguii 
ducic giói thiu ralrng dr. Hi nghj dr To kiêm phiêu tir 3 den s nguäi. Tni&ng 
hçp hi nghj quyêt djnh biêu quyêt bang hInh thlrc bö phiêu kIn thI phiêu phâi 
có dâu cüa co quan, dcin v; ghi rô hQ ten ngithi 1mg clr; nêu có nhiêu ngii?ñ 1mg 
dr thi xêp theo van A,B,C; dr tn gch h9 ten ngui 1mg ci'r ma mInh không tin 
nhim; (3) Hi ngh thông qua biên bàn và danh sách nguñ duçic giói thiu 1mg ci:r 
(Mdu so 03/B CDB QH-MT, 03/B CHDND-MT kern theo Nghj quyêt lien tjch sO 
09/2021). 

- Can dr vào k& qua cüa hi nghj lãnh do, chi huy ma rng, co quan 
chInh trj các don vj huécng dn nguôi dirgc içra chçn 1mg dr lam ho so 1mg ci:r. 

2. H1 so' frng cfr và vic np h so' lung dy, biên ban các hi nghj 

a) H so lung dr dugc quy djnh ti Diêu 2, Nghj quyêt so 41/NQ-HDBCQG 
ngày 18/01/2021 cüa Hi dông bâu dr quôc gia, gôm: 

- Dan 1mg dr (Mu sO' 01/HDBC-QH, Máu so 06/HDBC-HDNL); 

- So yu 1 ljch có dan ánh và dóng du giáp lai và xác nh.n cüa co quan, 
to ch1rc, don vj nai ngu?i lung dr cong tad hoc Uy ban nhân dan cap xâ noi 
ngui 1mg dr cix trü (Mâu sO 02/HDBC-QH; rnáu sO 07/HDBC-HDND); 

- Tiu sIr torn tt d& vOi nguOi 1mg clu có dan ãnh (Máu sO' 03/HDBC-QH; 
MJu 08/HDBC-HDND); 

- Ban kê khai tài san, thu nh.p cua ngiiai 1mg dr (Máu sO 04/HDBC-QH, 
Máu sO 09/HDBC-HDND,); 

- Mi b h so lung dr cUa ngi.thi lung dr có 03 ânh chân dung (ãnh màu, 
nén trang, ci 4cm x 6cm). 

* Các mu van bàn trong h so lung dr có th tâi v tlr Trang thông tin din 
tlr cua Hi dOng bâu dr quôc gia, trên COng thông tin din tlr cua Quôc hi 
http:!/www.quochoi.vn). Ngi.ri 1mg dr k vào tlmg trang van bàn cüa ho so 1mg 
dr. Anh chân dung cüa nguài lung dr là ành thrgc chp trong thai gian 06 tháng 
tInh den ngày np ho so. Trong so yêu 1 ljch, tiêu sIr torn tat, ânh cua ngui 
1mg ci:r phái duqc dan dung vj trI quy djnh và ducic dóng dâu giáp lai cua co 
quan, t chlrc, don vj ncii nguOi 1mg dr cong tad hoc uy ban nhân dan cap xa 
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noi ngu&i üng ci'r thuing trü. 

b) Vic np h so üng cir và bién ban hi nghj duqc quy djnh tai  Diu 36, 
Diéu 41, Lut Bâu c1r, ci the thu sau: 

-Hsoirngcir. 

+ H so cüa nguii thuc din Trung wing giâi thiu üng ci.'r dai biu Quc 
hi khóa XV np 02 b ye Cyc Can bQ7TCCT dê chuyên den Tiêu ban Nhân su 
cüa Hi dông bâu cü quôc gia; & dja phi.rang gi&i thiu irng cir dai  biu Quc hi 
khóa XV np 02 b ye Uy ban báu czt cap tinh noi mInh Cu trü hoc cong tác 
thu&ng xuyên dê chuyên den Hi dông bâu cir quôc gia. 

+ Ho so ng Cu cüa ngu&i dugc ctcm vi giói thiu irng cir dai biu HDNID & 
cap nào thI np 01 b ho so img cr ti Uy ban bâu c& cap do. 

- Bién ban hi nghj. 

+ Biên ban hi nghj cü tn noi cong tác và biên ban hi nghj lath dao  cüa 
co quan, don vj có can b din Trung wing gi&i thiu ra irng cir di biêu Quôc 
hi khóa XV n5p ye Cyc Dan vn/TCCT dê chuyên den Ban Thu&ng trirc Uy 
ban Trung wing M1ITQ Vit Nam; din dja phucing gi&i thiu irng C11 di biêu 
Quôc hi np ye Ban Thuông trtc Uy ban MTTQ cap tinh. 

+ Biên bàn hi nghj ci:r tn noi cong taC và biên bàn hi nghj lãnh dao  cüa cci 
quan, don vj gi&i thiu ngu&i ung cir dai  biêu HDND & cap nào thI np ye Ban 
Thit&ng trc Uy ban MTTQ cap do. 

c) Th&i han  np h so: Bat dâu tir ngày 22/02/2021; k& thüc vào 17h00, 
ngày 14/3/2021. 

3. Phôi hçip cht chê vOi Ban Thtrrng trrc Uy ban MTTQ Vit Nam 
cp xã to chfrc hi nghj cfr tn no'i cu' trii, 1y kin nhn xét và tin nhim 
cüa cfr tn di vói nguôi frng cfr 

Theo quy djnh tai  Diu 45, Diu 46 Lu3t Bu Cu; Diu 2, Ngh quyt s 
1186; Diêu 21,22 Nghj quyêt lien tCh so 09: 

- Vic ly kMn nhn xét và tin nhim cüa cir tn noi cu trü (thu&ng trü 

hoc tam  trü) vâi ngu&i rng cu duçic to ch&c tai thôn, xóm, buôn, bàn, âp, to 
dan ph, khu phô, khôi phô do Ban Thu&ng trirC Uy ban MTTQ Vit Nam Cap 
xã phôi hp vói UBND cUng cap triu t.p Va chu tn. Trong tru&ng hcrp ngu&i 
tng cu & nhà chung Cu, khu do thj Chua Co to dan phô thI to chuc hi nghj cu tn 
tai khu chung cu, khu do thj noi ngu&i 1rng cü sinh song. 

- Ban Thu&ng trirc Uy ban MITQ Vit Nam Cap X trao di vOi cci quan, 
don vi có ngu&i duqc giâi thiu ing Ca e to chüc hi nghj cü tn. Ngu&i ing ci~ 
duçic m&i tham d%r hi nghj. Ni dung, thu ttc hi nghj quy djnh tai  Dieu 3, 
Diu 4, Nghj quyt s 1186. 

- Biên bàn hi nghj Ca tn ncii cu trü dôi v&i nhüng ngu&i img cu dai  biêu 
Quôc hi din Trung wing giâi thiu thI chuyên den Uy ban Trung wing MTTQ 
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Vit Nam; din djaphucmg gi1i thiu thI chuyn dn Ban Thu?mg trirc Uy ban 
MTTQ Vit Nam cap tinh; dôi vth nhng ngui trng ci:r di biêu HDND cap nào 
±1 chuyên den Ban Thung trirc Uy ban MTTQ Vit Nam cap trnmg 1r11g. Biên 
ban chuyên ngay sau khi kêt thüc hi nghj. 

- Thii gian tin hành hOi  nghj cir tn ni cu tr(i tr ngày 21/3/2021 dEn ngày 
13/4/2021. 

4. Tuyên truyn, vn dng bu cfr 

- Vic tuyên truyn, vn dng b&u cir dugc tin hành dan chü, cong khai, 
bInh dàng, dung pháp lu.t, bâo dam trt tr, an toàn xã hi. Thyi gian vn dng 
bâu cir ducic bat dâu tr ngày cong bô danh sách chInh thirc nhüng nguôi 1mg cir 
và kêt thüc truâc th&i diem bat dâu bO phiêu 24 gi. Uy ban MTTQ Vit Nam 
cap tinh chü trI to chirc cho ngi±i irng Cu di biêu Quôc hi tiêp xiic cir tn; Uy 
ban MTTQ Vit Nam các cap to chtrc tiêp x11C ci.r tn cho ngithi i.'rng cu di biêu 
HDND cap mInh. 

- HInh thirc 4n dng bAu ci:r: G.p gO, tip xüc vói cr tn nth mInh üng Cu 
và thông qua phuong tin thông tin di chüng. 

+ Di vii hinh thrc tip xüc cir tn, theo quy djnh ti Thông tn s 
13/TT-MTTW-BTT, ngày 19/01/202 1 cüa Ban Thithng trirc Uy ban Trung 
uang MTTQ Vit Nam, Uy ban MTTQ Vit Nam các cap sê thông báo cho 
ngui ing ci:r bang van bàn trithc It nhât 07 ngày ye thành phân, thai gian, dja 
diem to chüc hi nghj dê nguèi ng ci:r chü dng sap xêp thèi gian, lien he 
v&i dja phuong to chirc hi nghj dê tham dr; UBND cüng cap to chirc hi 
nghj thông báo vi ngui rng c1r nhüng ni dung co bàn ye tInh hinh kinh tê - 
xã hi dé nguôi ung ci~ dir kiên chuong trInh hành dng. SO cuc tiêp xüc cr 
tn dôi vâi nguô ng cu di biêu Quôc hi It nhât là 10 cuc, ngi.thi ung cir 
HDND cap tinh It nhât là 05 cuc, üng cir HDND cap huyn, cap xã It nhât là 
03 cuc. 

+ D& vth vic vn dng bu cü thông qua phucxng tin thông tin dai  chiing, 
nguñ irng cu trmnh bay vri cu tn ye dir kiên chuong trinh hành dng cüa mInh neu 
dugc bâu lam di biêu QuOc hi, dai  bieu HDND khi trà Ru phOng van trên các 
phucxng tin thông tin di chüng djaphuang nth mInh üng cu và trên trang thông 
tin din tü ye bâu cu cüa Hi dông bâu cu quôc gia và Uy ban bâu cu (neu co). 

- Co quan chInh tn các dcm vj can c1'x d& cuong chuang trInh hành dng 
cüa nguui irng cu, hithng d.n can b dcm v tham gia irng Cu bO sung, phát triên, 
hoàn thin chuong trInh hành dng sat v9i tInh hInh thrc tiên, vói tmg dja bàn, 
cuong vj cOng tác cüa can b (Ph 1c IIgüi kèm). 

IV. THC HIN CONG TAC BAU ciY 

1. Phãn chia khu vlrc bO phiu và thành 1p T bu cü 

a) Phân chia khu virc bô phiu: Diu 11, Lut Bu cu và Diu 3, Thông tu 
so 01/2021/TT-BNY ngày 11/01/2021 cüa B Ni vii quy djnh: 
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- Khu vrc bô hiu b&u cir di biu Quc hi, dng th&i là khu vrc bô 
phiêu bâu cCr di biêu HDND các cap. Mi khu vic bô phiêu có tr 300 dn 
4.000 Cu tn. 

- Các don vi Quan di dugcthành l.p khu vrc bô phiu riêng. NhQng don 
vj dóng quãri gãn nhau Co the phôi hcTp thành 1p chung mt khu vrc bO phiu, 
lay don vj có so cr tn nhiêu han lam diem bó phiêu chung. 

- NhUng nai không có dü diu kin 1p  khu vvc  bó phiu riêng thi tham gia 
bO phiêu chung vci Nhân dan dja phuang nai dóng quân. 

- Tnthng hqp mt dan vj Quân di có doanh trai dóng quân tp trung trên 
dja bàn cüa hai dan vj hành chInh cap xã trâ len, thI chi huy don vj trao dôi vOi 
UBND cap huyn, dé nghj chi djnh UBNI) cüa mt trong các dan vj hnh chInh 
cap xà lien quan phôi hçip thirc hin vic l.p danh sách Cu tn, phát The cà tn theo 
hithng dan. 

- Vic xác djnh khu virc bO phiu do UBND cp xâ quy& djnh và ducic 
UBND cap huyn phê chuân. Các don vj chü dng phôi hçip vri Uy ban bâu ci.'r 
cp xã nai dóng quân de thông nhât, thành 1p  khu vrc bO phiêu. 

b) Thành l.p To bu cir 

- Theo quy djnh tai  Diêu 25, Lut B.0 cr, don vj Lirc luçing vQ trang ducic 
xác djnh là khu virc bö phiêu riêng, duçic thành 1p mt To bâu cà, do chi huy 
dan vj quyêt djnh. To bâu cü có tr 5 den 9 thành viên, gôm: To trtr&ng, Thir k 
và các üy viên là dai  din chi huy don v và dti din quân nhân. Trong trueing 
hcip dan vj Quan di và dja phuong có chung mt khu virc bô phiêu thI dai  diên 
chi huy dan vj và di din quân nhân cüa don vj ducic tham gia To bâu cu. Viêc 
thành 1p To bAu cu hoàn thành và báo cáo ye Cic ChInh trj Quân khu (qua 
Phông Dan vcn) chm nhât là 50 ngày trtrâc ngày bâu cü (ttc là trw&c ngày 
04/4/2021). 

- To bu cu có các nhirn v1i, quyên hn sau: (1) Phii trách cong tác bâu cir 
trong khu vc bô phiêu; (2) Bô trI phông bó phiêu, chuân bj hOrn phiêu; nh.n tài 
lieu và phiéu bâu cu tir Ban bâu cu; (3) Phát the cü tn, phiêu bâu cu có dóng dâu 
cüa To bâu cucho cü tn; (4) Thung xuyen thông báo cho cu tn biêt ngày bu 
cu, nai bO phiêu, thñ gian bO phiéu trong thai hn 10 ngày trirâc ngày bau cu; 
(5) Báo dam thirc hin nghiern quy djnh cüa pháp 1ut ye bâu cu và ni quy 
phOng bô phiêu; (6) Giái cjuyêt khiêu nai,  to cáo dôi vOi vic thirc hin cac 
nhiêm vu, quyên han cua To bâu Cu quy dinh tal diem nay, (7) Nhân va chuyên 
den Ban bâu cu tuong img khiêu ni, to cáo ye nguJi irng cu; khieu nai,  tO cáo 
khác không thuc thâm quyên giài quyêt cáa To bâu Cu; (8) Kiêm phiêu và 1p 
bien ban kêt qua kiem phiêu bâu cu dé gui den Ban bau cu tuong ung; (9) 
Chuyên biên ban ket qua kiêm phiêu bâu cu và toàn b phiêu bâu cu den UBND 
cap xà khi kêt thüc viêc kiem phiêu; (10) Báo cáo tInh hInh to chuc va tien hành 
bâu cir theo quy djnh cüa các to chuc phi trách bau cu cap tren. 

- T bu cu tham gia t.p huân nghip i, nh.n the cu tn, phiu bu; các 
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mu biu b.0 cü, con du, mu trang trI khu vrc bô phiu, do L:Ty ban bá'u cii' dja 
phucmg dam nhim. 

2. Lp và hem yt danh sách cfr tn 

- Theo quy djnh ti Diu 31, Lut Bu c1r, danh sách cCr tn do UBND cp xâ 
1p theo tirng kbu virc bô phiêu. Trong triringhcp dan vj Quãn di duçic xác djnh 
là khu vrc bó phiêu riêng thI chi buy ctan vj to chüc vic 1p danh sách c1r tn, ghi 
The ti-i doi vth cü tn là qun nhân trong dan vj và chuyên cho Chü tjch UBND 
cap xâ k, dóng dau vào danh sách cir tn và The Cu ti-i. Danh sách cü tn cüa dan vj 
chi di.rçic niêm yet trong phm vi dan vj và thông báo cho cir tn trong dan vj biêt. 
MOi cir tn chi duçc ghi ten vào mt danh sách Cu tn nai mInh cOng tác, h9c t.p 
ho.c ncii gia dInh tm trü tai  dja phuang. Trong danh sách cir tn, ct "nghê nghip" 
gbi là "lirc luçing vu trang"; ct "noi a hin nay" ghi ten dan vj hành chInh cp xã, 
nai dan vj dóng quân, không gbi ten hoc phiên hiu don vj; ten cüa khu virc bô 
phiêu ghi theo so thu t1r trong quyêt djnh cüa UBNID cap xä. Trên The cü tn, 
mlic "nai a hin nay" ghi ten dan v hành chInh cap xã, nai don vj dóng quân. 

- Trong tnr&ng hcip don vj và dja phuang có chung khu vrc bO phiu thI 
chi buy don vj 1p danh sách ci:r tn trong don vj và chuyên cho UBND cap xA dé 
dua vào danh sách ci.r tn cüa khu vçrc bO phiêu. 

- Theo quy djnh ti Diêu 32, Lu.t Bâu cir, chm nh.t là ngày 14/4/2021 
(40 ngày trithc ngày báu ci danh sách Cu tn duc niêm yet ti dja diem cong 
cong cüa khu virc bO phiêu, dông thai thông báo rng rãi dê cu tn kiêm tra. 
Quân nhãn, cong nhân, viên chüc quôc phông, nguai lao dng có h khâu 
thumg trii a dja phuang gân khu virc dóng quân có the duçic chj buy dan vj cap 
giây chüng nhn (Máu 13/HDBC kern theo Nghf quyêt 56 41/NQ-HDBCQG) dê 
duçic ghi ten vào danh sách cu tn và tham gia bO phiêu a nai cu trci; các truang 
hqp di cOng tác dt xuât, chi buy dan vj cap giây chirng nh.n dé duçic ghi ten 
vào danh sách cü tn và tham gia bó phiêu a nai den; khi cap giây chiing nh.n, 
chi huy don vj phãi ghi ngay vào danh sách cu tn ben canh  ten nguai do cim tü 
"BO phiêu & nai Cu tnü"; các tntrang hqp dang cOng tác, hc tap, lao dng nuc 
ngoài không tham gia bâu cu; nêu tnâ ye nuac cong tác trong thai gian tü sau 
khi danh sách cu tn dã duçic niêm yet den truac thii diêmbó phiêu 24 gia thI 
chi buy dan vj báo cáo vOi UBND xä nai dóng quân dê bO sung ten vào danh 
sách cu tn. 

- D& vói các dan vj dang lam nhim v cách ly tp trung, diu trj nguai 
bnh nhim Covid- 19, thrc hin 1p danh sách toàn b nhng nguai thuc din 
each ly (diêu tn). Các truang hçp hoàn thành each ly trithc th&i diem bó phiêu 24 
gi&, các don vj dê nghj UBND cap xä cap giay chimg nhn d dôi tuqng trên lien 
h ding k bô sung ten vào danh sách cu tni tham gia bâu cu tai dja phuang nai 
cO the tham gia bO phiëu. Dôi tuçmg, phm vi bâu cir cUa các dOi tucing trên thrc 
hin theo quy djnh ti khon 3, Diu 29; khoãn 3, Diêu 30; Diêu 34, Lu.t Bau cu. 

- N1ing tnrang hqp khOng duqc ghi ten, xóa ten hoc b sung ten vào 
danh sách cu tni: 
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+ Ngu&i dang bj tuâc quyn bu ci'r theo ban an, quyt djnh cüa tôa an dâ 
có hiu lirc pháp 1u.t, ngi.thi bj kêt an t1r hInh dang trong thai gian chô!  thi hành 
an, ngui dang chap hành hInh pht tü ma không duçic hithng an treo, ngithi mat 
nng içrc hânh vi dan sir thI không dixçc ghi ten vào danh sách cir tn; 

+ Ngi.thi thuc các tnräng hçip quy dnh trén, nêu dn tnrâc thai dim bt 
dâu bó phiêu 24 giêr dixçic khôi phc 'ai  quyên bâu c1r, duçic trâ lai  tçr do hoc 
duqc cci quan có thâm quyên xác nhn không can trong tmnh trng mat nãng lirc 
hành vi dan sir thl dugc bô sung vào danh sách Cu tn và di.rçic phát the cir tn; 

+ Ngi.rai dã có ten trong danh sách cir tn ma dn thai dim bt dAu bó 
phieu bj tôa an tuóc quyên bâu cir, phài chap hành hInh pht tii ho.c mat náng 
içrc hành vi dan sr thI chi huy dan v thông báo vth UBND cap xà xóa ten ngt.r1i 
do trong danh sách cr tn và thu hôi the cr tn. 

3. Trang trI khu vlyc bu cfr (Phy lyc III kern theo,). 

4. T chfrc bu cfr 

- Theo quy dnh t.i Diu 71, Lu.t Bâu cü, thai gian bO phiu bt d.0 ta 07 
giO den 19 gia, ngày 23/5/2021. Thy tInh hinh dan vj, dja phuang, To Bâu cir cO 
th quyêt djnh cho bAt dâu vic bô phiêu sam han, nhi.rng không di.rçic tnrac 05 gia 
ho.c kêt thüc muon  han, nhixng không duçic qua 21 gia cing ngày. Trinh tçr diêu 
hành bó phiêu quy djnh t?i  Chi.rang III, Thông tu so 01/2021/TT-BNV, ngày 
11/01/2021. 

- Vic bO phiu phãi duçc tin hành lien tiic. Trong trumg hçxp có sr kin 
bat ngô lam gián do?n  vic bO phiêu thI To bâu cir phãi 1p tüc niêm phong hOrn 
phiu, tài 1iu lien quan trrc tiêp den cuc bâu cü, kjp thai báo cáo cho Ban bâu 
ci:r, dng thai phâi CO nhung bin pháp can thiêt dê vic bó phiêu thrçic tiêp tiic. 
Dôi vai các dan vj dang thrc hin nhim vi cách ly tptrung, diêu trj nguai 
bnh nhim Covid-19, trai tam  giam thi sü ding hOrn phiêu phii dê cu tri,trong 
khu vrc cách ly (diêu trj), dang bj tam  giam bô phiêu (không to chuc diem bO 
phiu rieng); To truàng To bâu cu chju trach nhim kiêm tra so luçrng phieu bâu 
khi phat ra cho thành viên To bâu Cu; sau khi cu tn bO phiêu xong, chuyên ngay 
hOrn phiêu phçi ye khu vçrc bO phiêu (vic báo darn an toàn phông dich, kh 
khudn, sat trIng horn phiêu và phiêu báu thirc hin theo hw&ng dan cia Qudn y 
don vi). Trong tnrang hqp dja bàn xáy ra djch bnh büng phát, phài each ly xà 
hi, các don vj báo cáo Uy ban bâu cü cap tinh và cap tnên dé phôi hqp báo cáo 
Hi dông bu cu quôc gia xem xét, quyêt djnh phuong an tO chuc bâu cu. 

- Trong truang hçp dan vj diicic xác djnh là khu vrc bO phiu riêng thi T 
Bâu cu thçrc hin vic kiêm phiêu, l.p biên bAn kiêrn phieu (Máu so 20/HDBC-
QH, Máu so' 25/HDBc-HDND kern theo Nghj quyét so 41/NQ-HDBCQG) gui 
dn các Ban bu cCr tixang 1rng. Cac sO lieu trong bien ban kêt qua kiem phieu cüa 
To b.0 cu drçc quán l theo chê d tài 1iu met. 

- Vic np biên bAn kim phiu thirc hin nhu sau. 

+ Biên bàn kt qua kiêm phiu bâu cu dai biêu Quôc hi ducic gi.ri den Ban bu 
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cü dai  biu Quc hi và UBND, Ban Thithng trirc Uy ban MUQ Vit Nam c.p xã; 
B Tu lnh TP. Ho Clii Minh, B CHQS 08 tinh chi do Co quan chüc näng và Ban 
CHQS huyn (qun, thi xã, thành phô) thu'&ng xuyên cp nhIt, báo cáo kjp tho'i kit 
qua kiêm philu bâu cü' diii biêu Quôc h3i khóa XV v Cyc ChInh frj Quân khu 
(qua P/thngDân vin). 

+ Biên bàn kt qua kim phiu bu cir di biu HDND cap tinh, thành ph 
trirc thuc Trung i.rcrng di.rçic giri den Ban bâu cü di biêu HDND cap tinh va 

UBND, Ban Thung tr1rc Uy ban MTTQ Vit Nam cap xã; Co quan quân sir dja 
phucmg thu'ôizg xuyên cip nht, bdo cáo kjp thô'i kêt qua kiêm phiêu bâu cü' ctii 
biêu HDND cip tmnh, thành phô do LLJ'T Quân khu giói thiu á'ng cü' ye C'yc 
Cizmnh frj Quân khu (qua P/thng Dan vin.). 

+ Bién bàn kt qua kim phiu bAu cir di biu HDND c.p huyn duc 
gi:ri den Ban bâu cir di biêu HDND cap huyn, UBND, Ban Thtràiig trirc Uy 
ban MTTQ Vit Nam cap xä; cci quan quân sr da phucing tluthng xuyen cp 
nhit, bdo cáo kjp tho'i kêt qua kiêm phiêu bâu cü' diii biêu HDND cap huyn 
(qumn, thj xd, thành phô) do LL VT Quân khu gi(ti th4u a'ng c10  ye Cyc chInh trj 
Quân khu (qua PhàngDân vmn). 

+ Biên bàn kêt qua kiêm phiêu b.0 ci:r dai  biu HDND cp x (phu?mg, th 
trân) dugc giri den Ban bâu cr d4i biêu HDND cap xã, UBND, Ban Thumg trjrc 
Uy ban MTTQ Vit Nam cap xä; co quan quân sr da phuong t/uthng xuyen cip 
nhit, báo cáo k/p t/u'ii kêt qua kiêm phiêu bâu cü 4i1 biêu HDND cap xd 
(phu'ó'ng, thj trân) do LL VT Quân khu giói thiu ü'ng cü' ye Cyc chmnh 14 Quân 
khu (qua P/thngDân vin). 

- Di vth các dcm vj có tInh chit dc thà, diu kin dóng quân d.c bit kho 
khan (dào, tram  thông tin.. .),chi huy danvj chü dng lien h, phôi hgp vth Uy 
ban bâu cir dja phuong dê dê nghj Hi dông bâu Cu quôc gia cho don v dugc 
bâu cir sam theo quy djnh. 

V. CONG TAC BAO \T  CH!NH TR! NQI BQ 

1. T chfrc cht chê vic rà soát, thm djnh, kt 1un tiêu chun chInh 
trj nhân siy frng cfr 

Vic rà soát, thm djnh, kt 1un tieu chun chInh trj nhân sr phài dam bão 
then trçng, cht chë theo dung Quy djnh so 126-QD/TW, ngày 28/02/20 18 cüa 
B ChInh trj, Quy djnh s 1344-QD/QUTW, ngày 21/12/2019 cüa Thtthng vçi 
QUTW v mt so ni dung thirc hin Quy djnh so 126-QD/TW, ngày 
28/02/2018 cUa B ChInh trj trong QDND Vit Nam; gän ket qua rà soát chInh 
trj ni b phc vii di hi dáng các cap nhim k' 2020-2025 vói rà soát, ket 1un 
tiêu chuân chInh trj nhân sr tham gia üng cu; khOng gay xáo trn, ãnh huang 
dn doàn kêt ni b, hoat dng cüa cci quan, don v. Qua trInh th?c hin can chü 

mt so ni dung sau: 

- Không gith thiu tham gia 1rng cu d& vth truang hçip vi phm tiêu chun 
chInh trj theo Quy djnh so 126-QD/TW, Quy dnh so 1344-QD/QUTW hoac có 
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v.n d v chInh tn nhung chua &rçlc c.p có thm quyn xem xét, k& 1un. 

- D& tuçing rà soát, thm djnh: 100% nhân sr dir kin tham gia irng cir di 
biu Quôc hi khóa XV và d.i biêu HDND các cap nhiêm kS'  2021 - 2026. 

- Ni dung: Theo tiêu chuãn cüa dai  biu Quc hi, di biu HDND và Quy 
dnh s 126-QD/TW, Quy djnh so 1344-QD/QUTW. 

- Phèng Bâo v An ninWCiic ChInh trj tham mxu Thung vçi Dàng üy 
Quân khu chi dao,  huâng dan cong tác rà soát, thâm djnh, dé xuât, kêt 1un tiêu 
chuân chInh trj nhân s1r thuc thâm quyên cüa Thuing vi Dãng üy Quân khu. 
Nhüng trung hçxp có van dê ye chInh trj dâ ducic cap üy có thâm quyên xern xét, 
kt 1un thI không xem xét lai  (tr1r tnrông hcip có tInh tiêt mOi lam thay dôi két 1u.n 
tru&c day). Qua trinh rà soát, néu phát hin nhãn sir thuc din Thirông vi Dãng 
üy Quân khu quãn 1 có van dê can xem xét ye chInh trj, các dang üy trirc thuc 
Dãng üy Quãn khu clii dao  tiên hành thâm tra, xác minh; tong hqp, báo cáo kêt qua 
Va ho so, tài 1iu có lien quan ye Ciic ChInh trj Quãn khu (qua Phông Báov an 
ninWCyc ChInh trj) dê thâm djnh, dê xuât Thithng vi1 Dãng üy Quãn khu két 1un 
theo quy djnh. 

- Cong tác rà soát, thâm djnh, k& lun tiêu chu.n chInh trj hoàn thành 
tnr&c khi co quan, don vj giii thiu ngithi üng cü (ngày 24/02/2021); báo cáo 
k& qua ye Ciic ChInh trj Quân khu ('qua Phông Báo v an ninh/Cyc ChInh tr), 
tong hqp, báo cáo ye Tong civic ChInh frj qua 2yc Báo vç an ninh Quán dç5i). 

2. Cong tác bão v bI mit, dam bão an toàn 

- Tang cithng cong tác giáo dçic nâng cao cánh giác, ch.p hành nghiêm các 
quy dlnh  ye báo v bI m.t nhà ni.rc, bI m.t quân s1r; không dê 1, 1t thông tin ye 
t chirc, biên chê içrc luqng và nhim vi cUa cci quan, don vj; các van bàn bâu cr 
cüa don vj phâi xác dnh d mt truOc khi giri Uy ban bâu ci:r cüa dja phirong. 

- Thu&ng xuyen näm chàc tInh hInh an ninh chInh tr, trt tlr an toán xa hôi 
trén dja bàn dóng quân. Rà soát, dam báo tiêu chuân chInh trj 1irc hrcmg tham gia 
bão v và phiic vi bâu ci:r theo quy djnh tai  Thông tu so 263/2013/TT-BQP ngày 
3 1/12/2013 cüa B tri.rng B Quôc phông quy djnh ye co quan, don vj và vj trI 
trçng yu, co mt trong Quân di. 

- Chü dng ph& hçp vói cap üy, chInh quyn, côngan dja phuong và các 
lirc hrçng có lien quan bâo dam an ninh, an toàn tuyt dOi khu vrc bâu cü cüa 
don vj và các khu vrc bâu cr trên dja bàn dóng quân; kp thñ phát hin, phOi 
hçip xü 1 có hiu qua mci tInh huOng. 

- Triên khai thrc hin t& các phuong an, binpháp báo v an toàn doanh 
trai, kho tang, vu khi, trang bj k thut, Co sâ 4t chat cüa don vj; thu&ng xuyen 
kiêm tra, tIch crc phOng ngüa, khOng dê xáy ra cháy, no; chap hành nghiêm các 
quy djnh ye dam bào an toàn trong quàn 1, 4n chuyên vu khI, vt 1iu nO, chat 
cháy, chat phóng xt... không 4n chuyên vu khI, v.t 1iu nO, chat cháy, chat 
phóng x qua thãnh phô l&n, khu virc dông dan cu, khu vrc bO phiêu trong thai 
gian din ra bâu cir. 



15 

VI. GIAI QUYET TO CAO, KHIEU NM CUA CAP JY, TO CHUC BANG, 
UY BAN KIEM TRA CAC CAP 

Thrc hin theo Cong van s 1421-CV/UBKT, ngày 18/12/2020 cüa Ca 
quan Uy ban kiêm tra QUTW ye thirc hin Huóng d.n so 13-HD/UBKTTW, 
ngày 02/12/2020 cüa Uy ban Kiêm tra Trung ucing giâi quyêt to cáo, khiêu nai 
ye bâu ci cüa cap üy, to chc dàng, üy ban kiêm tra các cap. 

C. TO CIIU'C THT)C HIN 

1. Các cci quan, dan vj barn sat k hoch, ljch trInh bu c1r cüa Hi dông 
bâu cr quôc gia; chü dng phôi hqp vth cap Uy, chInh quyên, MTTQ, các ban, 
ngành, doàri the, Uy ban bâu cir, Ban bâu cü dja phuang các cap dê thirc hin 
bâu ci.'r chat chê, dan chü, dung lu.t. Phôi hcTp v&i các lirc lucmg bão v an toàn 
tuyt dôi các diem bO phiêu cüa dan vj và dja phuong; thçrc hin nghiêm các quy 
djnh ye phông, chông djch Covid-19 trong qua trInh chuãn bj và tiên hành bâu 
ci.'r (Doi vái các cci quan, dcm vj do'ng quán trên d/a bàn Thành phô Ho ChI 
Minh, viêc báu c con dircic diêu chinh b&i Ngh/ quyêt sO 131/2020/QHJ4 ngày 
16/11/2020, Nghj quyêt sO 97/20]9/QH14 ngày 27/11/2019, Nghj quyêt sO 
119/2020/QHJ4 ngày 19/6/2020 cia QuOc hi khOa XJVvê thI diem tO chic mO 
hInh chInh quyên dO th!). 

Ca quan quân sir da phuang chü dng phi hçTp tham muu, dê xut vâi 
cap üy, chInh quyén, Uy ban bâu cir cüng cap lãnh do, chi do cOng tác báo 
darn an ninh, trât tu và hithng dan, kiêrn tra các don vj Quân di dóng quân trén 
dia ban thuc hiên nhiêm vu bâu cu Thuc hiên giai thiêu can bô cua don vi ung 
cir dai  biêu Quôc hi kbóa XV và üng cir dai  biêu HDND các cap nhim k' 
2021 - 2026 (nêu du'çic phân bô). 

2. Các cci quan thuôc Cuc ChInh tn Quãn khu, theo chi'rc näng, nhim vi 
có trách nhim phôi hçp chit chê vâi các cci quan lien quan trong và ngoài Quãn 
dci, huàng dan thc hin tOt nhim v bâu cü trong LLVT Quân khu. 

3. Ciic ChInh trj phi hqp v&i B Tham mru Quãn khu t chuc kirn tra các 
cci quan, dan vj ye cOng tác chuãn b và tiên hành bau cir (cO kê hogch riéng). 

4. Ciic Hu cn Quán khu chi dao,  huóng dn cOng tác phông, chng djch 
Covid- 19 trong qua trInh chuãn bj yà tien hành bâu c1r. 

5. B CHQS tinh Long An chü dng lam cong tác chun bj, sn sang thay the 
B CHQS tinh Quãrig Ninh t chüc L Phát dng thi dua tnrâc, khi có clii do cua 
Tong cilc ChInh trj và Thu?mgv Dãng üy, Bô Tu lnh Quãn khu (trong tnthng 
hQp djch bnh covid-19 trên dja bàinh Quáng Ninh chwa dzrc kiém soát). 

6. Phông Dan 4n/Ciic ChInh trjQuân ku là Ca quan Thung trt1c, giüp 
Thu&ng vi Dâng üy, Bô Tu 1nh Quân khu, Ban Chü nhim Cic ChInh trj Quân 
khu theo dOi, don dôc, báo cáo tInh hInh bâu cir và tOng hçxp kêt qua bãu c1r cUa 
LLVT Quân khu, báo cáo Tong cic ChInE trj theo quy djnh. 

7. Quy djnh báo cáo 
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- Các co quan, don vj chip hành nghiêm quy djnh v ni dung, ch d báo 
cáo bâu Cu cüa Hi dông bâu cir quôc gia, Uy ban bâu Ca dja phumg, Uy ban 
MTTQ Viêt Nam các cap. 

- Báo cáo bang van bàn v Ciic ChInh trj Quân khu (qua Phông Dan vcn), 
quy dnh ni dung và thôi gian cii the nhu sau: 

+ Báo cáo tInh hInh dt xu.t lien quan dn cong tác bu cir (khi Co vii vic, 
hoc có yêu câu); 

+ Báo cáo tinh hhih, k& qua trin khai b.0 ctr: TInh hInh dja bàn; danh 
sách trIch ngang (Máu 04/B CDB QH-MT, 04/B CHDND-MT kern theo Nghj quyêt 
lien tjch so 09/2021,); két qua to chirc giâi thiu, lay kiên tin nhirn fbi cong 
tác dôi vâi nhüng cn b Quân di diicc giài thiu 1rng cr; nhUng van dé khác 
lien quan den bâu cir... tnrâc ngày 14/3/2021; 

+ Báo cáo kt qua 1y kin nhn xét và tin nhim cüa Cu tn nai cu trO 
dôi vài can b Quân di duçic giOi thiu irng cir; phân chia khu vrc bô phiêu; 
don vj dê nghj bô phiêu truâc; so hrçing quân nhân, cong nhân, viên chirc quôc 
phOng, ngithi lao dng a nuâc ngoài không tham gia bâu cir (trithc ngày 
12/4/2021). 

+ Báo cáo kt qua bu cü cüa don vj; nhftng ru diem, hn chê trong cong 
tác chuân bj và tham gia bâu ca; danh sách trIch ngang Va két qua bâu ca cüa 
các dông chI can b quân di tham gia 1mg cü (báo cáo bang din thoçzi thu'&ng 
xuyên trong qua trInh kiêm phiêu và ngay sau khi kiérn phiêu xong), tong hgp 
báo cáo bang van bàn truâc llh00, ngày 24/5/2021. 

- D nghj B Tu 1nh TP. Ho CM Minh, B CHQS 08 tinh và Ban CHQS 
huyn ca can b barn sat Uy ban Bâu cu cap tinh, huyn trong qua trinh kiêm phiêu, 
thu'itng xuyên cp nhit, báo cáo k/p thôi tiên d(3, kit qua kiêm phiiu bâu cü' ct{Ii 

biêu Quác h3i khóa XV, dzi biêu H3i ctông nhân dan tinh, thành ph6 nhim kj) 
2021-2026 ye Cisc ChInh trj Quân khu (qua Phàng Dan vmn). 

D nghj các co quan, don v, dja phucing quán trit, trin khai thizc hin, / 
thi.rOng xuyên tOng hqp, báo cáo Cic ChInh trj Quân khu (qua PhOng Dan vn)./.' 

Noi nhn: 
- Tong cic ChInh trj (c1 b/c); 
- B Tn 1nh Quân khu (de b/c); 
- Cue Dan vnITCCT; 
- Hi dong bâu cr 09 tinh, thành pho; 
- UB MITQ Vit Nam 09 tinh, thành phô; 
- Van phông BQ Tn 1nh Quãn khu; 
- Phông Tài chInh Quan khu; 
- Các ca quan, don vi trirc thuc Quãn khu; 
- Phàng BVAN, TN, CB/Ciic ChInh trj QK; 
- Lnu VT, DV. P90. 

CHU NHIM 

Thiu ttrrng Hoàng DInh Chung 
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