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Ha Nói, ngày 11 tháng 5 nàm 2021 

i: Uy ban bu cir 0' các tinh, thành ph trirc thuc trung uang, 

3/4/2021, Hi dng bAu cir quc gia dã có van bàn so 234/HDBCQG 
TT hithng dn viêc thrc hin bO phiêu dôi vâi các tru0'ng hçp dang 

cách ly y tê phOng, chông djch Covid-19 và ti các dja phuo'ng có dch bnh phát 
sinh'. Tuy nhiên, hin nay tInh hmnh djch bnh dang din biên hêt sirc phüc tap, dä 
lan ra nhiêu tinh, thành phô tr11c thuc trung ucing. Mt so dja phucmg dã phài tiên 
hành phong tOa khu dan cu nhât djnh, thành 1p các khu each ly tp trung v0'i so 
lucYng nguoi phai cach ly rat km (len den hang nghin ngucn), ca biêt ci môt so ncn 
thành viên to chi.'rc phii trách bâu ci'r tiêp xñc gân vói ngu0'i drnyc xác djnh mac 
Covid- 19 dan den phài thrc hin each ly tp trung hoc cách ly ti nhà. Trong qua 
trInh to ch0'c bâu ci1r, mc dñ thirc hin day dii các bin phap phông, chông djch 
Covid-19 theo dung quy djnh thI van có nguy cci lay nhiêm tr khu each ly tp 
trung ra ben ngoài cong dông, nhât là trong qua trinh phát phiêu, nhn phiêu bâu 
và chuyên horn phiêu phii ye phông bO phiêu chung dê thrc hin kiêm phiêu theo 
quy dinh. Do do, dê giãm thiêu nguy cci lay nhirn Covid-19 tr cci s0' cách ly tp 
trung ra ben ngoài cong dông, to diêu kin tôi da cho các dja phuo'ng trong cong 
tác to chirc bâu cü, can cir kiên chi dao cña Hi dông bâu cü' quôc gia, Van 
phông Hôi dông bâu cr quOc gia xin dugc thông báo kiên cüa Hi dông bâu cfr 
quOc gia hu&ng dan ye phuo'ng an to chüc bO phiêu 0' cci s0' each ly tp trung và 
vic kiên toàn, bô sung thành viên tham gia to chirc phi trách bâu cü' nhu sau: 

1. Can cr vào diu kin, tInh hInh cii th cüa dja phuang và quy mô, so 
luang ci.'r tn tai cci sâ cách ly tap trung, Uy ban nhân dan cap xã ncii có cci s0' each 
ly t.p trung xem xét, quyêt dinh ghép danh sách cir tn 0' cci s0' cách ly tp trung 
vào khu virc bO phiêu thIch hqp, bào dam sir thun tin và phü hçip vâi näng hrc 
cña to chic phii trách bâu c0' trên dja bàn; thrc hin râ soát, bô sung them thành 
vien To bâu c0', bào dam dü so lucing theo quy djnh cüa Lut Bâu cir di biêu 
Quôc h)i và di biêu Hi dông nhân dan, trong do chu 2 bô sung thành viên là 
nhthig ngucii dang lam nhiern vu trong cci sci cach ly tap trung, co kinh nghiem, 
hiêu biet pháp juãt ye bâu cir tham gia vào To bâu Cu và to chuc tp huân nghip 
vi bâu cir cho các thành viên m0'i dugc bô sung theo dñng quy dnh. 

T bu cir, thành vien T bu Cu dugc phân cOng nhim vii to chuc dé cir tn 
trong khu each ly tp trung thuc hiën vic bO phiêu cO trách nhim chuãn bj hOrn 

1 Theo do, dn ngày bu cii, T bu cr cir nguOi mang hOrn phiu phv, du "Dà bO phiu" vã phiu b.0 cCr den co 
sc cach ly tap trung hoäc nm i nm hru tru cua cu tn dang dmroc cach ly tal nha hoäc tha diem thuan tien khac de cu 
tn nhan phiêu bâu và thrc hiên viêc bO phiëu.... Sau khi c1r tn hoàn thành vic bO phiu, thánh viên TO bâu c& phãi 
thirc hin vic khfr khuân hOrn phiêu ph va mang ngay hOrn phiu ph v phOng bO phiêu theo quy djnh. 
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phiu phii, phiu bu cCr, con du "DA bô phiu" và các diu kin bào dam cn 
thit khác cho cong tác to chirc bó phiêu ti Co s cách ly t.p trung. 

DM vii nhtrng noi khOng th chuyn ngay horn phiu phi v phOng bó 
phiu do yêu câu cüa cOng tác phông, chông djch bnh thj sau khi hét gi bO 
phiu, thành viên To bâu ci.'r ti Co si cách ly tp trung thrçc phép thirc hin vic 
kiêm phiêu theo quy dnh ti Diêu 73 cüa Lut Bâu cr dai  biêu Quôc hi và Hôi 
dng nhân dan (bao gOm câ vic thông ké, 1p  biên bàn, niêm phong phiêu bau 
chua sir diing, kiêm phiêu bau có trong hOrn phiêu phii...) và báo cáo kêt quâkiêm 
phiéu cho To trung To bâu ciir bAng cách thirc phü hcip. Thânh viên To bâu cir 
chju trách nhim ye tInh chInh xác cüa thông tin ye két qua kiêm phiêu. Sau khi 
thirc hin day dñ các bin pháp khi:r khuân, tit tr1ing, cach ly... can thiêt theo quy 
dnh, thành viên To bâu cir chuyên horn phiêu phi.i, phiêu bâu cir dA duac niêm 
phong cüng biên bàn kêt qua kiêm phiêu bâu cfr ye To bâu cfr. 

2. Trithng hcip Co s cách ly tp trung, dja bàn phái thçrc hin phong tOa có 
s hang cfr tn qua hn hoc có nguy co lay nhiêm bnh djch cao, thi Uy ban nhân 
dan cp xA noi có co s cách ly tp trung, dja bàn bi phong tOa can nhAc, có th 
quyêt djnh thành 1p bO sung khu vçrc bO phiêu niêng 

tai c sr each ly tp trung, 
dja bàn bj phong tOa sau kkii báo cáo và duçc sii phê chuân cüa Uy ban nhân dan 
cap huyn. Trên co s do, quyêt djnh thành 1p To bâu c1r dê chü dng phii trách 
cOng tác bâu ci:r tti khu virc bó phiêu theo quy dnh. 

3. Tnthng hcp các to chilrc phi trách bâu ci:r dja phuo'ng có thành viên là 
ngi tiêp xüc gân vói tnixO'ng hcip xác djnh mAc Covid-19 (Fl, F2) dndên phài 
cách ly tp trung hoc cách ly tai  nhà thi tñy tinh hInh, diêukin thçrc te và nhân 
sir cu th& các dia phuo'ng chii dng rà soát, bO sung, thay the thành viên tham gia 
các t chCrc phi trách bâu cr dê viira báo dam dü so luçmg theo quy djnh cüa Lut 
Bâu cfr dai  biêu QuOc hi và di biêu HOi  dOng nhân dan, vira dáp 1rng yêu câu cña 
cOng tác phOng, chông djch bnh Covid- 19 trên dja bàn; khân tnro'ng to chc tp 
hun nghip vii cho thành viên các to chic ph trách bâu cir m6i duqc bô sung, 
nhât là thành viên các TO bâu c; có co chê, phuong an sAn sang huy dng, tnmg 
tp them các nhân sr phi hp, có kinh nghim, hiêu biêt pháp lut ye bâu cir tham 
gia gi1ip vic, ho trçi cho hoat dng cüa các to chirc phi trách bâu cir. 

VAn phông HOi  dng bu ci:r quc gia xin trân tr9ng thông báo và d nghj 
các co quan kjp th?i tO chirc triên khai thçrc hin. 

Noi iihân: 
- Nhr trên; 
- Chü tich, các Phó Chñ tjch HDBCQG (dé b/c); 
- Các thành viên HDBCQG; 
- Các Tiêu ban càa HDBCQG; 
- Uy ban TWMTTQVN; 
- B Ni vi (dé p/h htxóng dan); 
- Tinh üy, Thânh üy, UBND các tinh, TP; 
- Luu: VPHDBCQG, PL. 
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