
UY BAN BAU ciY CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
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So: 3 1/TB-UBBC Bcc Son, ngthy 19 rháng 02 nám 2021 

THÔNG BAO 
Ye thô'i gian, dja diem tip nlin h so' thig cfr 

d'ii biëu Hi dông nhân dan huyn nhim k' 2021-2026 

Can c1 Luât Bâu cü d?i  biêu Quôc hi Va di biu Hi dông nhan dn ngây 
25/6/2015 

Can cü Nghj quyêt s 41 INQ-HDBCQG ngày 18/01/2021 cüa Hi dng bâu cü 
quôc gia luróng dn mu ho so üng cCr, mu phiêu bãu cü, ni quy phOng bO phiêu và 
các rnu van ban sü dung trong cong tác bâu cü d?i  biêu Quôc hi khóa XVvà dai biêu 
Hi dOng nhân dan các cap nhimkST 2021-2026; 

Uy ban bAu cr dai  biéu I-ii dng nhan dan huyn Bc Son nhim kr  202 1-2026 
(sati day viêt tat lã Uy ban bâu cü huyii) thông báo: 

1. Thành phân ho so' üng cfr diii biêu Hi dng nhin dan huyn 

Ho sa i'rng cüdai bi&i Hôi dng nhan dan huyn gôm tr mu so O6LHDBC-
HDND den mu so 09/HDBC-HDND ban hành kern theo Nghj quyCt sO 411NQ-
HDBCQG ngáy 18/01/2021 cüa }Ii dông bâu cir quôc gia, cii the: 

a) Don üng cü (theo mu so 06/HDBC-H.DND); 

b) So yki 1r 1ch có dóng du giáplai và xác nhn cüa co quail, t chüc, 
don vj nth ngithi üng cü cong tác hoc Uy ban nhân dan cap xã no'i ngtthi üng 
Cu cu tth (theo mâu so 07/HDBC-HDND); 

c) lieu sü torn tt (theo mlu s O8IHDBC-HDND); 

d) Ban kê khai tài san, thu nhIp cUa ngu&i irng cü (theo rnu s 09/HDBC-
HDND). 

2. Sltrqnghôso'irngcCr 

Ngithi 1mg cü dixclC co quan. to chüc, don vj giOi thiu 1mg ct'r dti biêu Hôi 
dông nhân dan huyên và ngui tir 1mg Cu dai biéu Hi dOng nhân dan huyn np 
rnt (01) b ho so 1mg dr ti Uy ban b dr huyn (thông qua PhOng Ni vii). 

Luii j•• 

- Môi bô h so 1mg dr cüa ngu&i 1mg cIt gi:ri kern theo 03 ánh chãn dung 
màu, nén trang, c0 4cm x 6cm (không ké ãnh dan trên So yu 1' ljch Va Tiêu sIt 
tOrn tat). 

- Ngu&i 1mg cIt thirc hin vic ké khai các ni dung &ty dli, chInh xác theo 
huáng dn trong các mu van ban thuc h so 1mg cIt ban hành kern theo Nghj 
quyêt so 41/NQ-HDBCQG ngãy 18/01/202 1 cüa Hi doug b cIt quOc gia. Viec ké 
khai có the dire hin bang cách viêt tay hoic dánh may nhung phãi bão darn 
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d1mg theo các mu vn bàn thuc h so 1mg dr do Hôi ding bâu cü quôc gia ban 
hãnh. Ngithi 1mg cIt k' vào tItng trang vn bàn cüa ho so 1mg cIt. 

- Anh chân dung cüa ngtrôi 1mg cIt là ành dtTVC chvp trong th&i gian 06 
tháng tInh den ngày np ho so 1mg cIt. Trong So yêu l' 11th,  Tiêu sIt torn tat, ãnh 
cüa ngithi Itng cIt phâi dirçic dan dling vl trI quy djnh và dixçic dOng dâu giáp lai 
cüa co quan, to chlrc, don vi noi ngtr&i 1mg cli cong tác hoic Uy ban nhân dan 
cap xã 11th ngixoi 1mg cIt Cu trIi. 

Các rnu vn bàn trong h so 1mg cIt duçc dng tãi lrên trang thông tin din tlr: 

- Si Nôi vu: https :1/sony. langson.gov  .vnIenlnode/ 100208  

- Huyên Bk Scm: http://www.langson.gov.vnlbacsonl  

3. Thô'i htn, dia diem nhii ho so' 1mg cfr 

a) Th&i h?n  nôp h so 1mg cIt 

Thth hn nh.n h so 1mg cIt dai  biêu di biêu Hi dng nhan dan huyn 
ithim k 2021 -2026 thrc hin trong gi hânh chInh (buôi sang tlr 7 gi& den 11 
gi 30 phüt, buOi chiêu tlr 13 gi 30 phát den 17 gi) các ngày trong tuán, bat 
dâu tü ngày 22 thãng 02 11am 2021 vâ kêt thüc vào 17 giO 00 ngày 14 tháng 3 
11am 2021. Riêng thIt Bay. ngày 13 tháng 3 nàrn 2021 Va Chñ nhtt, ngày 14 
tháng 3 nám 2021, Uy ban bâu cIt huyn cIt ngu&i trirc dC nhn ho so 1mg cli. 

b) Dja diem nhn h so 1mg cli 

Tti PhOng Ni vii, Mng 3, tri s& UBND huyn - co quail Tlnthng tiVc Uy 
ban bâu cli huyn. Dja chi: Khôi phô Hoàng Van Thii, thl trân Bàc Son, huyn 
Bàc Son. 

Trong qua trInh triên khai thpc hin nêu có vithng rnk d nghi lien h s 
din thoi co quan thu&ng tnrc Uy ban bâu cIt huyên: 02053 839 268: 02053 
837 308. 

Thông báo nay di.rqc cong khai trên các phixong tin thông tin di chling cIta 
huyçn (1i thong ba truyên tharih huyn); Trang thông tin din tlr huyn. Dê nghj phOng 
Van hóa và Thông tin, Trung tarn Van boa The thao và Truyên thông 15ng tin, thông 
báo theo quy djnh./. 

No'i nl,ân: 
-Uyban bãu cirtinh; 
- TT Huyn iy; 
- IT HDND huyên: 
- Thành viên BCD. UBBC huyön: 
- CT. PCT UBND huyên: 
- Các ban xây drng Dãng, VPHU; 
- TJBMTTQVN và càc to chirc CT - XH huyn: 
- Các ca quan. dccn vj có nglr&i ing cir 
- TT HDND, UBND các xâ, th trãn: 
- Trung tarn Van hOa, The thao và Truyên thông: 
- Trang thông tin din tr huyn: 
- Uru: VT. UBBC. 

TM. UY BAN BAU ciY 
CHU TICH 

Nguyn Ngc Thiu 
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