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HƯỚNG DẪN 

Nghiệp vụ tổ chức bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu  

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử 

quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và 

các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử và tổng hợp kết 

quả bầu cử, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NGÀY BẦU CỬ 23/5/2021 

1. Bố trí địa điểm và trang trí phòng bỏ phiếu  

1.1. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương như nhà văn hóa, hội 

trường, trường học,... và căn cứ mật độ phân bố dân cư ở khu vực bỏ phiếu, Tổ 

bầu cử lựa chọn phòng bỏ phiếu cho phù hợp, bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu 

cử. Địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang nghiêm, tiết kiệm; bố trí lối vào 

cho cử tri bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ phiếu xong; địa điểm bỏ phiếu 

phải bảo đảm an ninh, trật tự. 

1.2. Địa điểm bỏ phiếu gồm: Cổng ra - vào, khu vực bên ngoài phòng bỏ 

phiếu và khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được trang trí như sau: 

a) Cổng ra - vào và khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu 

- Tổ bầu cử sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để làm cổng ra vào khu vực 

bỏ phiếu; 

- Khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri, danh 

sách và tiểu sử những người ứng cử; nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; nơi tổ 

chức lễ khai mạc; nơi tiếp đón cử tri đến bỏ phiếu. Khu vực này có thể bố trí bàn, 

ghế để cử tri chờ thực hiện việc bỏ phiếu; 

(Cổng ra vào và khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu được trang trí theo Mẫu 

đính kèm). 

b) Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu  
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- Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang trọng, đủ bàn, ghế, 

bút viết và những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu; nơi nào có hội trường 

rộng thì có thể tổ chức lễ khai mạc ngay trong phòng bỏ phiếu;  

- Phòng bỏ phiếu phải có lối đi vào, lối đi ra một chiều và theo trật tự nhất 

định. 

- Tùy điều kiện cụ thể của từng phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử niêm yết danh 

sách, tiểu sử những người ứng cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại 

biểu Hội đồng nhân dân để cử tri tham khảo trước khi viết phiếu bầu. 

- Nơi cử tri viết phiếu bầu cần có các vách ngăn để bảo đảm cử tri ‘‘bỏ phiếu 

kín’’ theo quy định của pháp luật về bầu cử; 

(Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu được trang trí theo Mẫu đính kèm). 

1.3. Tổ trưởng Tổ bầu cử phải phân công thành viên Tổ bầu cử luân phiên 

trực bảo vệ địa điểm bỏ phiếu cả ngày và đêm trước ngày bầu cử và trong ngày 

bầu cử. 

2. Nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử 

Tổ bầu cử phân công thành viên nhận các loại tài liệu sau đây từ Ủy ban bầu 

cử cấp xã và Ban bầu cử cấp xã: 

a) Nhận Thẻ cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu và phát cho cử tri 

trước ngày bầu cử ít nhất 2 ngày. 

b) Nhận đủ số lượng phiếu bầu theo danh sách cử tri và số lượng phiếu bầu 

dự phòng. Khi nhận phiếu bầu phải có biên bản bàn giao giữa người giao và người 

nhận về số lượng cụ thể của từng loại phiếu bầu.  

c) Con dấu của Tổ bầu cử và con dấu “Đã bỏ phiếu”. 

d) Các loại biên bản, biểu mẫu của Tổ bầu cử. 

đ) Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu. 

e) Danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu. 

f) Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, mẫu diễn văn khai mạc, tiêu chuẩn 

đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân. 

g) Phù hiệu của các thành viên Tổ bầu cử. 

h) Văn phòng phẩm (bút, giấy, kéo, thước kẻ, keo dán, mực con dấu, băng 

dính niêm phong, kẹp giấy, ghim giấy, …). 

i) Các tài liệu khác liên quan đến bầu cử. 

3. Các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử 

3.1. Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì cuộc họp phân công cụ thể cho từng thành 

viên thực hiện các công việc sau: 

a) Tổ trưởng phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo hoạt động trong phòng bỏ 

phiếu và việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; 
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b) Thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, con dấu, làm biên bản kết quả kiểm 

phiếu bầu cử; 

c) Phân công thành viên chịu trách nhiệm về trang trí phòng bỏ phiếu, trực tiếp 

chỉ đạo hoạt động ngoài phòng bỏ phiếu và bảo đảm các điều kiện vật chất - kỹ 

thuật cho ngày bầu cử của Tổ bầu cử;  

d) Phân công thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra Thẻ cử tri, đối chiếu danh 

sách cử tri, đánh dấu theo dõi số cử tri đi bầu vào danh sách cử tri, phát phiếu bầu 

đã được đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri;  

đ) Phân công thành viên chịu trách nhiệm hướng dẫn cử tri cách thức bỏ 

phiếu và viết phiếu bầu; 

e) Phân công thành viên chịu trách nhiệm trực tại bàn gần hòm phiếu, đóng 

dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước của Thẻ cử tri khi cử tri đã bỏ phiếu bầu vào 

hòm phiếu;  

g) Phân công thành viên hướng dẫn cử tri ra, vào phòng bỏ phiếu, nhận phiếu, 

viết phiếu và bỏ phiếu;  

h) Phân công thành viên phụ trách công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn 

xã hội tại địa điểm bỏ phiếu; 

i) Phân công thành viên đôn đốc, thông báo để các cử tri đi bỏ phiếu; 

k) Các công việc khác liên quan đến công tác bầu cử. 

3.2. Tổ bầu cử thực hiện việc rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các loại phương tiện 

vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử.  

3.3. Quản lý phiếu bầu 

Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công thành viên quản lý chặt chẽ số phiếu bầu. 

Trường hợp phát hiện phiếu bầu bị mất thì Tổ bầu cử phải báo cáo ngay Ban bầu 

cử để có biện pháp xử lý kịp thời.  

4. Các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử 

4.1. Các thành viên Tổ bầu cử phải đến trước giờ khai mạc để kiểm tra công 

tác chuẩn bị, bảo đảm thời gian khai mạc đúng giờ quy định. Việc bỏ phiếu bắt 

đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 7 giờ tối cùng ngày. Căn cứ tình hình thực tế ở 

địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng 

không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 

giờ tối cùng ngày. Sau khi đã kiểm tra đầy đủ các điều kiện cần thiết cho ngày bầu 

cử, Tổ bầu cử mới tổ chức lễ khai mạc và tiến hành việc bỏ phiếu. 

4.2. Tổ chức lễ khai mạc 

a) Thành phần tham dự lễ khai mạc: 

- Các thành viên Tổ bầu cử, những người có nhiệm vụ liên quan đến công tác 

bầu cử; 

- Đại diện cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức đoàn thể ở địa phương; 
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- Đại diện cử tri là người cao tuổi, người có công với cách mạng và chức sắc 

tôn giáo trong khu vực (nếu có); 

- Cử tri đến dự lễ khai mạc; 

- Phóng viên báo, đài (nếu có). 

b) Trình tự tổ chức lễ khai mạc 

Lễ khai mạc phải được tổ chức trang trọng, thời gian khoảng 15 đến 20 phút, 

do Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì theo nội dung và trình tự sau đây: 

- Chào cờ (sử dụng băng, đĩa hát Quốc ca hoặc người điều hành hô để những 

người tham gia Lễ khai mạc hát)  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Đọc diễn văn khai mạc; 

- Đọc nội quy phòng bỏ phiếu; 

- Kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri; 

mời 2 cử tri không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp ứng cử tại khu vực bỏ phiếu chứng kiến việc kiểm tra hòm 

phiếu, sau đó niêm phong hòm phiếu theo quy định; 

- Sau khi thực hiện thủ tục niêm phong hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử 

tuyên bố cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bắt đầu; 

- Tổ bầu cử phải bố trí thành viên Tổ bầu cử thường trực bên hòm phiếu làm 

nhiệm vụ hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bảo vệ hòm phiếu.  

4.3. Tiến hành bỏ phiếu 

a) Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay. 

Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình Thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu; 

b) Khi bắt đầu việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử mời những cử tri có tên trong danh 

sách cử tri là lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người có công với 

cách mạng, chức sắc tôn giáo (nếu có) và cử tri là người cao tuổi nhất có mặt tại 

thời điểm khai mạc bỏ phiếu trước; 

c) Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục. Tổ bầu cử phải thường xuyên 

thông báo, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu 

cử, thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu 

và viết phiếu bầu; đôn đốc cử tri tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử 

của công dân; 

d) Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu 

cử. Nếu cử tri gạch hỏng, yêu cầu đổi phiếu bầu khác thì Tổ bầu cử thu lại phiếu 

cử tri gạch hỏng, sau đó mới được phát phiếu bầu khác.  

đ) Trong khi tiến hành bỏ phiếu, nếu có tình huống bất thường xảy ra làm 

gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì Tổ trưởng Tổ bầu cử và các thành viên Tổ bầu cử phải 

nhanh chóng hội ý để kịp thời xử lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc 
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không thể tự xử lý được thì phải tạm dừng cuộc bỏ phiếu và kịp thời báo cáo Ban 

bầu cử để có phương án giải quyết.  

e) Tổ bầu cử phải đóng dấu ‘‘Đã bỏ phiếu’’ vào Thẻ cử tri của cử tri đã bỏ 

phiếu bầu xong. 

4.4. Một số điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử 

a) Trong quá trình diễn ra việc bỏ phiếu, các thành viên Tổ bầu cử phải ân 

cần, lịch sự, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu.  

b) Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri không tín 

nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó (gạch 

đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn, gạch chéo, gạch 

dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử; không được đánh dấu trên phiếu bầu; 

không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào 

phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không để 

nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người 

ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu; 

c) Khi cử tri có Thẻ cử tri và Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác đề nghị 

được ghi tên bổ sung vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở khu vực bỏ 

phiếu thì Tổ bầu cử phải hướng dẫn người đó đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 

để bổ sung vào danh sách cử tri (những người này chỉ được bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh). Sau khi có danh sách cử tri bổ sung 

do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, Tổ bầu cử mới được phát phiếu bầu cho 

những cử tri này; khi những cử tri này đã bỏ phiếu xong thì Tổ Bầu cử phải đóng 

dấu ‘‘Đã bỏ phiếu’’ lên Thẻ cử tri và Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác. Tổ 

bầu cử phải ghi danh sách cử tri bổ sung để theo dõi riêng và tổng hợp số liệu sau 

khi kết thúc việc bỏ phiếu; 

d) Tổ bầu cử không được để những người không có nhiệm vụ vào phòng bỏ 

phiếu. Không ai được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy,... vào địa điểm bỏ phiếu.  

5. Chế độ thông tin báo cáo trong ngày bầu cử  

Trong ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

định kỳ hai giờ một lần về Ủy ban bầu cử huyện qua số điện thoại 0253 839268, 

bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 23/5/2021. Nội dung thông tin, báo cáo tập trung các 

vấn đề sau: 

a) Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, thiên tai, dịch bệnh ở 

địa phương trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử. 

b) Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết ảnh 

hưởng đến việc bầu cử. 

c) Số cử tri đi bầu và tiến độ cử tri đi bầu. 

d) Những tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo báo cáo ngay để kịp 

thời giải quyết (nếu có). 

II. QUY TRÌNH KIỂM PHIẾU 
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1. Bước 1: Công việc cần thực hiện trước khi kiểm phiếu  

- Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập Biên bản và niêm 

phong số phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu bầu do cử tri gạch hỏng theo Mẫu số 

34/HĐBC.  

- Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử mời 2 cử tri là người biết chữ, có uy 

tín trong Nhân dân tại địa bàn và không phải là những người ứng cử tại khu vực 

bỏ phiếu đó chứng kiến việc mở hòm phiếu.  

- Sau khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phân loại phiếu bầu thành 4 loại theo 4 

cấp (Quốc hội; HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). 

2. Bước 2: Phân công kiểm phiếu 

Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công các thành viên Tổ bầu cử thành 4 nhóm (mỗi 

nhóm kiểm 1 cấp), mỗi nhóm ít nhất 03 người để kiểm phiếu độc lập, trong đó: 1 

người đọc, 1 người ghi, 1 người kiểm tra việc đọc và ghi.  

Đối với các Tổ bầu cử không đủ số lượng thành viên để phân thành bốn nhóm 

thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công các nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho phù hợp. 

3. Bước 3: Xác định số phiếu thu vào so với số cử tri tham gia bỏ phiếu.  

- Các nhóm được phân công kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tổng số phiếu thu 

vào so với tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu của từng cấp. Nếu tổng số phiếu thu 

vào bằng hoặc ít hơn số cử tri tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử mới được tiến hành 

kiểm phiếu. Sau khi xác định tổng số phiếu thu vào và tổng số cử tri tham gia bỏ 

phiếu, Tổ bầu cử phải ghi lại kết quả. 

- Trường hợp tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ 

phiếu thì Tổ bầu cử phải kiểm tra lại; nếu kiểm tra lại vẫn cho kết quả như vậy thì 

lập tức niêm phong hòm phiếu và báo cáo ngay Ban bầu cử giải quyết. Trường hợp 

vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban bầu cử thì Ban bầu cử phải kịp thời báo 

cáo Ủy ban bầu cử xem xét, quyết định. 

4. Bước 4: Xác định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ  

Các nhóm được phân công kiểm phiếu tiến hành xác định và phân thành  hai 

loại: số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ của từng cấp: 

a) Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại 

biểu được bầu theo quy định; phiếu do Tổ bầu cử phát ra; 

b) Phiếu không hợp lệ là: 

- Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra. 

- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử. 

- Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu. 

- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử (Không bầu cho ai). 
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- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách những người ứng cử, phiếu có viết 

thêm nội dung khác. 

Trong trường hợp có phiếu nghi là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phải 

đưa ra toàn tổ giải quyết. Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên ghi 

trên phiếu bầu. Khi xác định được số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ, Tổ 

bầu cử phải ghi lại kết quả. 

5. Bước 5: Phân loại phiếu bầu đối với số phiếu bầu hợp lệ 

Sau khi xác định được số phiếu hợp lệ ở mỗi cấp, các nhóm tiếp tục phân loại 

số phiếu bầu hợp lệ thành phiếu bầu 5 đại biểu, phiếu bầu 4 đại biểu, phiếu bầu 3 

đại biểu, phiếu bầu 2 đại biểu, phiếu bầu 1 đại biểu. 

6. Bước 6: Tiến hành kiểm phiếu đối với số phiếu bầu hợp lệ 

Các nhóm tiến hành kiểm phiếu đối với số phiếu hợp lệ theo từng cấp đại 

biểu được phân công và phải kiểm theo từng loại phiếu bầu (bầu 5, bầu 4, bầu 

3…) rồi ghi lại kết quả. 

Có 2 cách kiểm phiếu (Kiểm bằng tay và kiểm trên máy vi tính): 

a) Kiểm bằng tay (Phương án dự phòng): Dùng bút để ghi số phiếu bầu cho 

từng người ứng cử theo cách vẽ lần lượt các hình vuông và một đường chéo, cứ 5 

phiếu tạo thành 1 hình  . (Thực hiện kiểm phiếu trên biểu nháp đính kèm). 

b) Kiểm trên máy vi tính: (Thực hiện theo Phụ lục hướng dẫn đính kèm). 

7. Bước 7: Kiểm tra tính hợp lý của kết quả kiểm phiếu. 

Sau khi kiểm phiếu xong, các nhóm kiểm tra lại tính hợp lý của một số số liệu 

như sau: 

- Tại Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu: Tổng số phiếu nhận về ở mỗi 

cấp = Tổng số phiếu phát ra + Số phiếu đổi do gạch hỏng + số phiếu chưa sử 

dụng. 

- Tại biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu ở mỗi cấp: Số cử tri của khu vực bỏ 

phiếu ≥ Số cử tri tham gia bỏ phiếu ≥ Số phiếu phát ra ≥ Số phiếu thu vào ≥ Số 

phiếu hợp lệ. 

- So sánh số cử tri của khu vực bỏ phiếu ở bốn cấp: Số cử tri của khu vực bỏ 

phiếu bầu Quốc hội = Số cử tri của khu vực bỏ phiếu bầu HĐND tỉnh ≥ Số cử tri 

của khu vực bỏ phiếu bầu HĐND huyện ≥ Số cử tri của khu vực bỏ phiếu bầu 

HĐND xã.  

III. LẬP CÁC BIỂU MẪU, BIÊN BẢN BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH 

NGƯỜI TRÚNG CỬ 

Trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử phải lập các biểu mẫu và Biên 

bản như sau: 

1. Đối với Tổ bầu cử:  

1.1. Lập Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND các cấp (Mẫu số 34/HĐBC). 
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1.2. Lập biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu của từng cấp (Mẫu số 01-TỔNG 

HỢP TẠI TỔ BẦU CỬ): 

- Biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội; 

- Biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 

- Biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 

- Biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. 

1.3. Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (Mẫu số 

20/HĐBC-QH). 

1.4. Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND (Mẫu số 

25/HĐBC-HĐND). 

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. 

* Lưu ý: 

- Trước khi gửi các biên bản, biểu tổng hợp trên theo quy định; Tổ bầu cử 

phải kiểm tra tính chính xác, đầy đủ về nội dung, chữ ký, con dấu (biên bản chính 

thức nhất thiết không được tẩy xóa). 

- Bàn giao tới UBND cấp xã để lưu giữ, quản lý con dấu, toàn bộ số phiếu 

chưa sử dụng và số phiếu cử tri đổi do gạch hỏng; số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu 

bầu không hợp lệ đã được niêm phong.  

2. Đối với Ủy ban bầu cử cấp xã 

Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn phân công ít nhất 04 cán bộ, công chức trực tại 

UBND xã để nhận hồ sơ từ các Tổ bầu cử, sau khi kiểm tra tính chính xác của hồ 

sơ, giúp Uỷ ban bầu cử cấp xã tổng hợp và lập các biểu sau: 

2.1. Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (Mẫu số 02 - Tổng hợp 

Quốc hội);  

2.2. Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (Mẫu số 02 - Tổng 

hợp HĐND tỉnh);  

2.3. Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện (Mẫu số 02 - Tổng 

hợp HĐND huyện);  

2.4. Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã (Mẫu số 02 - Tổng hợp 

HĐND xã);  

2.5. Biểu thống kê sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 

(Biểu số 30/HĐBC). 

2.6. Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã (Mẫu số 

28/HĐBC-HĐND). 

3. Đối với các Ban bầu cử ĐB HĐND cấp xã:  
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Ban bầu cử lập Biên bản xác định kết quả bầu cử ĐB HĐND cấp xã ở đơn vị 

bầu cử của mình (Mẫu số 26/HĐBC-HĐND). Biên bản được lập tại UBND xã, sau 

khi có kết quả của Tổ tổng hợp bầu cử của xã. 

4. Đối với các Ban bầu cử ĐB HĐND huyện:  

Ban bầu cử lập Biên bản xác định kết quả bầu cử ĐB HĐND cấp huyện ở đơn 

vị bầu cử của mình (Mẫu số 26/HĐBC-HĐND). Biên bản được lập tại UBND 

huyện, sau khi có kết quả của Tổ tổng hợp bầu cử của huyện. 

5. Nguyên tắc xác định người trúng cử 

- Kết quả bầu cử được tính, trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận 

khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham 

gia bầu cử. 

- Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số 

phiếu bầu hợp lệ. 

- Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu 

bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những 

người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn. 

- Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng 

nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì 

người nhiều tuổi hơn là người trúng cử. 

IV. HỒ SƠ GỬI VỀ ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN 

Sau khi tiếp nhận các biểu mẫu từ các Tổ bầu cử và các Ban bầu cử HĐND 

cấp xã, Ủy ban bầu cử cấp xã sắp xếp hồ sơ theo từng cấp riêng, mỗi cấp 02 bộ, 

gửi về Uỷ ban bầu cử huyện, như sau: 

1. Hồ sơ bầu cử đại biểu Quốc hội, gồm: 

1.1. Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp của các Tổ bầu cử (Mẫu số 34/HĐBC), kèm theo toàn bộ số 

phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện chưa sử dụng và số phiếu 

cử tri đổi do gạch hỏng đã niêm phong. 

1.2. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội của các Tổ bầu cử 

(Mẫu số 20/HĐBC-QH); 

1.3. Biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội của các Tổ bầu 

cử (Mẫu số 01-TỔNG HỢP TẠI TỔ BẦU CỬ). 

1.4. Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban bầu cử xã lập 

(Mẫu số 02 - Tổng hợp Quốc hội).  

2. Hồ sơ bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm: 

2.1. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của các Tổ bầu 

cử (Mẫu số 25/HĐBC-HĐND). 

2.2. Biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh của các Tổ 

bầu cử (Mẫu số 01-TỔNG HỢP TẠI TỔ BẦU CỬ). 
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2.3. Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh do Ủy ban bầu cử xã 

lập (Mẫu số 02 - Tổng hợp HĐND tỉnh).  

3. Hồ sơ bầu cử đại biểu HĐND huyện, gồm: 

3.1. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND huyện của các Tổ 

bầu cử (Mẫu số 25/HĐBC-HĐND đính kèm). 

3.2. Biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu đại biểu HĐND huyện của các Tổ 

bầu cử (Mẫu số 01-TỔNG HỢP TẠI TỔ BẦU CỬ). 

3.3. Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện do Ủy ban bầu cử 

xã lập (Mẫu số 02 - Tổng hợp HĐND huyện).  

4. Hồ sơ bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, gồm: 

4.1. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND xã của các Tổ bầu 

cử (Mẫu số 25/HĐBC-HĐND). 

4.2. Biểu tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu đại biểu HĐND xã của các Tổ bầu 

cử (Mẫu số 01-TỔNG HỢP TẠI TỔ BẦU CỬ). 

4.3. Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã do Ủy ban bầu cử xã 

lập (Mẫu số 02 - Tổng hợp HĐND xã).  

4.4. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã của các Ban 

bầu cử cấp xã (Mẫu số 26/HĐBC-HĐND). 

4.5. Biểu thống kê sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 

(Biểu số 30/HĐBC). 

4.6. Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã (Mẫu số 

28/HĐBC-HĐND). 

5. Thời gian báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử và thời gian gửi hồ sơ kết quả 

bầu cử 

5.1. Thời gian báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử  

Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu HĐND tỉnh theo Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (Mẫu 

số 02 - Tổng hợp Quốc hội) và Biểu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh 

(Mẫu số 02 - Tổng hợp HĐND tỉnh). Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn gửi bản mềm 

hai biểu tổng hợp trên về UBBC huyện trước 19 giờ 00 phút ngày 23/5/2021 

5.2. Thời gian gửi hồ sơ kết quả bầu cử 

Các thành phần hồ sơ tổng hợp kết quả bầu cử các cấp gửi về Ủy ban bầu cử 

huyện trước 20 giờ 30 phút ngày 23/5/2021. 

Lưu ý:  

Việc tính và ghi tỷ lệ phần trăm trong các biên bản, các mẫu biểu tổng hợp 

được tính và ghi tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng được làm tròn số đến 2 số thập 

phân sau dấu phẩy và khi cộng lại đảm bảo tổng số các tỷ lệ % của các tiêu chí, 

thành phần là 100%. 
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Các đơn vị tải Bản mềm Hướng dẫn và các biểu mẫu tổng hợp tại địa chỉ 

gmail: baucubs2021@gmail.com, mật khẩu 20212026. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử. Đề nghị 

Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn hướng dẫn, chỉ đạo các Tổ bầu cử, Ban bầu cử cấp 

xã triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh liên 

hệ về UBBC huyện (qua Phòng Nội vụ) theo số điện thoại 02053.839268 để thống 

nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;     

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                                                 

- Thành viên BCĐ bầu cử huyện; 

- Các thành viên UBBC, Ban BC huyện; 

- Tổ công tác BCĐ, UBBC bầu cử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các thành viên Tổ bầu cử (do UBND  

cấp xã phô tô gửi); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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