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gin: Uy ban bu ciii các tinh, thành ph tr1rc thuc trung ucing 

Chuefl....................... rroc din bin rt phc tap, Mó 1g cüa tInh hmnh djch bnh Covid-19, 
th&i gian qua, Hi dng bâu cir quôc gia và các Ca quan, to chüc hüu quan dâ 
ban hành nhiu van bàn huó'ng dn cong tác tO chiirc bâu ciir phü hçTp vth yêu câu 
phông, chng djch bnh Covid-19. Tuy nhiên, do thirc tiên tiêp tçic phát sinh 
nhiu tInh hung mâi theo báo cáo, phàn ánh cüa các dja phuang nên Hi dông 
bu ciii quôc gia d nghj Uy ban bâu ciii các tinh, thành phô trirc thuc trung 
uang quan tam, hru chi d.o thrc hin t& mt s vic sau day: 

1. Vic thrc hin yêu cu giãn cách xä hi, cách ly y tê d phông, chông 
djch Covid-19 ti mt s dja phuang thi gian qua dã dn den biên dng khá 1&n 
v danh sách ciii tn cüa mt s khu vi.rc bô phiêu. Di vói các khu virc bô phiêu 
Co s hrcmg ciii tn tang them Ion, d nghj dja phuo'ng thc hin theo huOng dn 
ti van bàn sO 225/VPHDBCQG-PL ngày 11/5/202 1 ciiia Van phèng Hi dông 
bu ciii quOc gia. Di vOi các khu vrc bO phiu cO s luçing ciii tn giàm nhiêu so 
v0i thè'i dim lap danh sách ciii tn dn mire it han s 1ucmg ciii tn tOi thiêu dê 
thành 1p  khu vrc bO phiu theo quy dinh thI can ciii vào diêu kin, tInh hmnh 
thrc t cüa dja phuang, Uy ban nhân dan cp xã quyt djnh vn tip tçic duy trI 
khu vçrc bO phiu do d tin hành vic bO phiêu bInh thuOng (dir phông truOng 
hgp ciii tn dã däng k trong danh sách ciii tn quay trO 'ai  khu virc bO phiu truOc 
ngày b.0 ciii) ho.c quyt djnh giái th khu viic bO phiu và To b.0 ciii 0 khu vçrc 
bó phiu do d ghép chung vào khu vrc bO phiu khác lin k trong ciiing dan vj 
bâu ciii, bào dam thun tin cho ciii tn và phü hçip v0i näng hrc ciiia to chiirc phçi 
trách bâu ciii trên dja bàn. Quyt djnh giái the khu viic bO phiu phâi thrçrc sir 
phé chuân cUa Uy ban nhân dan cap huyn. Uy ban nhân dan c.p xã phái thông 
báo kjp thO'i, rng rãi den ciii tn ye vic thay di khu v1rc bO phiu d ciii tn bit 
và thirc hin vic bO phiu theo quy djnh. 

2. Can ciii vào quy mô, s luçing ciii tn 0 tiirng khu viic bO phiu và yêu cu 
phông, chong djch bnh Covid-19 0 da phuo'ng, Uy ban nhân dan cap xã và To 
bâu ciii xay dirng kê hoach, lich trInh bO phiêu dé chü dng diêu tiêt, phân chia 
thri gian bO phiêu ciiia ciii tn 0 tirng thOn, to dan ph, cim dan cu, nhórn h gia 
dInh... và thông báo rng rãi cho ciii tn thuc khu vrc bO phiu biët, báo dam tai 
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cling mt thai diem trong ngày bâu cà không tp trung qua dông ngui phông 
bô phiêu. 

3. V các tnrô'ng hp'p khuyt ngrôi 1mg cr di biu Hi dng nhân dan vi 
1r do bat khâ kháng, khoãn 2 Diêu 1 ci1a Nghj quyt s 160/NQ-HDBCQG ngày 
22/3/202 1 cüa Hi dng bu dr quc gia diã quy djnh: "Trzthng hcrp khuye't 
ngzthi 1mg cli' dcii biê'u Hç5i dng nhán dan vi l,) do bá't khá kháng quy djnh tqi 
khoán 3 Diêu 58 cia Lugt Báu cli' dii bié'u Quc hç5i và dqi bié'u H5i dng nhán 
dan là trzthng hçrp sau khi Uy ban bu cli' cong bo' danh sách chInh thi'c nhimg 
ngwài 1mg cli' dgi biéu H(5i dOng nhán dan theo tfrng don vj bcu cli' ma ngu'&i 
1mg cli' dqi biêu Hç5i dOng nhán dan vi lj do bat k/ia kháng (chêt, bj xóa ten khói 
danh sách chInh thi'c nhü'ng ngu'ài 1mg cli'...) khóng the' tiê tyc 1mg cli' theo quy 
d,inh cia pháp lucit". Do do, trung hçp nhu dA cO k& 1un cüa cp có thm 
quyn v vic ngui 1mg dr không bào dam tiêu chun v ljch si:r chInh trj dn 
dn không bào dam diêu kin cüa nguô'i 1mg c1m di biu Hi dng nhân dan theo 
quy djnh tai  khoán 2 Diêu 3 cüa Lut Bu cir di biu Quc hi và di biu Hi 
dông nhân dan, Diêu 7 cña Lut To ehurc chInh quyên da phi.rang và phâi xOa 
ten trong darth sách chInh thlrc nhUng nguii 1mg cü hoc tri.thng hcip nguô'i 1mg 
c1m có dcin xin rut 1mg dr di biêu Hi dng rthân dan theo nguyen vçng hoc vi 
bj bnh hiêm nghèo, tai nn dt xut khOng th tiêp tiic 1mg dr theo quy dinh 
cüa pháp 1ut thI dêu thuc tru'O'ng hçip khuyêt ngi.thi 1mg dr vi 1 do bat khã 
kháng. Vic x1m 1 trixè'ng hgp khuyt ngithi 1mg c1m vi 1 do bt khà kháng ducc 
thirc hin theo quy dnh ti Nghj quyt sO 160/NQ-HDBCQG ngày 22/3/2021 
elm Hi dng bu dr quéc gia. 

4. Di vi cad khu v1re bO phiu dã duçic Hi dng bu dr quc gia cho 
phép thire hin bu dr sam, d nghj cae to chiic phii trádh bâu dr dja ph.rGng 
t chlrc vic bu eli an toàn, ehu dáo, dung quy djnh. Ngay sau khi cuc bO 
phiu kêt thud, T bu dr thirc hin vic kim phiu và 1p biên bàn kt qua 
kim phiu theo dung quy djnh; sau do niêm phong phiêu bâu, dho vào horn 
phiu, niêm phong horn phiu và glii dn Uy ban nhân dan cap xã. 

5. Uy ban bu cli cad dija phuang cM do rà soát, kim tra k hin trng cad 
con du cüa các th chlic phi trách bu dl.r, nêu dO hin tu'ng hoc nguy co' bj gay, 
hOng, md,... không the tiêp tiic sIr diing thi khân tarong to dhud vic khad bO 
sung, thay the. Dôi vth nhrng khu virc bO phiêu co so krgng lan cli tn phài each 
ly tai dad do' sà each ly tp trung hod tti nhâ, co sa km trü thI die nghj dja phuong 
xem xét, quy& djrth chuân bj horn phiu phii và khc b sung dOfl dâu "Dã bO 

phiu" vai so luçmg phIr hcip, dap 1mg yêu câu to chIrc vic bô phiêu. Con dâu 
"Dã bO phiu" duc khäc theo mâu quy djnh ti Nghj quyêt sO 41/NQ-HDBCQG 
ngày 18/01/2021 cUa Hi dng bu cli quc gia nhu'ng co th die trOng phân s 
cua TO bâu dIr; kM sIr ding die dóng du "Dã bO phiu" vào the cli tn, thànhviên 

To bâu cr së tir d1n sO vào 0 trOng dO. DOi vôi cad khu virc bó phiêu cèn 1u, tuy 
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theo yêu cu, tInh hInh thuc tê, Uy ban bu cir các tinh, thânh phô tr1rc thuc 
trung uo'ng chü dông hithng dan, chi do các To bu cir sfr dung horn phiu phçi 
và con du "Dã bô phiu" tung tçr nhu dã thirc hin t?i  các ki bâu cir tru'O'c day. 

Trên day là rnt s vn d cn tip tiic lixu trong qua trInh t chirc b.0 
cr, Hi dông bâu ci1r quOc gia dê nghj Uy ban bâu cir các tinh, thành phô tryc 
thuc trung uo'ng, CC co quan, t chirc hru quan khn tnro'ng trin khai thirc 
hin; trong qua trmnh to chirc thirc hin, nu phát sinh vuóng mac, thI kjp th?ii 
báo cáo, phân ánh v Hi dng b.0 ci'r quc gia. 

Noinhân: 
Nhr trén; 

- CTQH, CTHDBCQG (d b/c); 
- Các thành vien HDBCQG; 
- Các Tiêu ban cüa HDBCQG; 
- Uy ban TWMrrQVN; 
- B Cong an, B Ni vii (de p/h); 
- Tinh ñy, Thành ñy, UBND các tinh, thành 
phô trirc thuc trung uong; 
- Lu'u: VPHBBCQG, PL. 
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