
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC SƠN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

    Số:         /UBND-PNV 
 

V/v hướng dẫn một số công việc 

thực hiện sau ngày bầu cử 

Bắc Sơn, ngày          tháng  5  năm 2021 

      

 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; 

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

trấn thực hiện một số công việc sau ngày bầu cử, như sau:  

1. Lập Biện bản tổng kết cuộc bầu cử 

Sau khi nhận, kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban bầu cử lập biên bản tổng kết cuộc 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (Theo Mẫu số 27/HĐBC-HĐND).  

2. Công bố kết quả bầu cử 

Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử, ban 

hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất là ngày 02/6/2021 (Theo mẫu Nghị 

quyết đính kèm). Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

(Theo Mẫu số 28/HĐBC-HĐND) 

3. Xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả giải 

quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban bầu cử tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp xã, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới cho 

người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư 

cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên. 

- Nghị quyết xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu HĐND (Theo Mẫu số 

37/ HĐBC-HĐND) 

- Danh những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu HĐND (Theo Mẫu số 

38/ HĐBC-HĐND) 

4. Tổng kết cuộc bầu cử 

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã gửi báo cáo tổng kết cuộc 

bầu cử tại địa phương đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và cấp huyện. Các xã, thị trấn tiến hành 
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tổng kết cuộc bầu cử trong khoảng thời gian từ ngày 13/6/2021 đến ngày 

20/6/2021. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Thành viên UBBC huyện; 

- Phòng Văn hóa và TT; 

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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