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THÔNG BÁO
Về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử
đại biểu ội đồng nhân dân hu n, nhi m kỳ 2021 - 2026
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử
quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu,
các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn ng nhiệm kỳ 2011 –
2026 (sau đây gọi tắt là Ủy ban bầu cử huyện) thông báo như sau:
1. Thành phần hồ sơ ứng cử
Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện gồm từ mẫu 06/HĐBC-HĐND
đến mẫu số 09/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG
ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia, cụ thể:
a) Đơn ứng cử: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;
b) Sơ yếu lý lịch: thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND, (có đóng dấu giáp lai
và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân
dân cấp x nơi người ứng cử thường trú);
c) Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu 08/HĐBC-HĐND;
d) Bản kê khai tài sản, thu nhập: thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;
đ) Mỗi bộ Hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm 03 ảnh chân dung màu, nền
trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).
có các mẫu đính kèm văn bản này
2. Số lượng hồ sơ ứng cử
Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân huyện và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nộp trực tiếp 01
bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử huyện (thông qua Phòng Nội vụ).
Lưu ý:
- Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng
dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số
41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc kê khai có thể
thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn
bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng
trang văn bản của hồ sơ ứng cử.
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- Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính
đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử
phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn
vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp x nơi người ứng cử cư trú.
3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ
Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn ng nhiệm
kỳ 2021-2026 thực hiện trong giờ hành chính các ngày trong tuần (cả thứ 7 và Chủ
nhật), bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngà 14/3/2021.
4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Phòng Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử huyện, địa chỉ tầng 3, nhà A
trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, khu 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn ng.
Thông báo này được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của
Ủy ban nhân dân huyện và các phương tiện thông tin đại chúng của huyện. Trong
quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Ủy ban bầu cử huyện
(qua Phòng Nội vụ) số điện thoại 02053 880 908 hoặc 02053 881 659 để cùng
thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ, UBBC huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các đoàn thể CT huyện;
- Các Ban đảng và VP Huyện ủy;
- Các CQCM, các ĐVSN huyện;
- Các cơ quan trung ương đóng trên
địa bàn;
- Công an huyện, Ban CHQS huyện;
- V SND, T ND huyện Văn ng;
- Đồn BP Tân Thanh;
- TT HĐND, UBND các x , thị trấn;
- Trung tâm VH,TT và TT huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- ưu: VT.
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