
ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số: 12 /TB-UBBC  Yên Định, ngày 19  tháng 02 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân  

huyện Yên Định nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

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

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

gia; Ủy Ban bầu cử huyện Yên Định thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện Yên Định nhiệm kỳ 2021– 2026 như sau: 

1. Nộp hồ sơ ứng cử: 

Người ứng cử được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện giới 

thiệu và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Định nhiệm kỳ 

2021 – 2026 nộp 01 (một) bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy Ban bầu cử huyện Yên Định. 

Thành phần trong bộ hồ sơ ứng cử phải bảo đảm đúng mẫu quy định kèm theo 

Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

2. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ: 

a) Thời hạn: Ủy ban bầu cử huyện Yên Định nhận hồ sơ người ứng cử đại 

biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong giờ hành chính các ngày làm việc 

trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc việc nhận hồ sơ 

vào 17 giờ 00 phút ngày ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng ngày Thứ bảy 

13/3/2021 và ngày Chủ Nhật 14/3/2021, Ủy ban bầu cử huyện vẫn thực hiện việc 

tiếp nhận hồ sơ ứng cử như các ngày làm việc trong tuần. 

b) Địa điểm: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 

2021-2026 nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Yên Định (cơ quan Thường trực 

của Ủy ban bầu cử huyện). 

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân huyện Yên Định,  

Khu 5, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. 

Điện thoại: 02373.869.638 

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử huyện, niêm yết công 

khai tại trụ sở UBND huyện, trụ sở UBND các xã, thị trấn và thông tin rộng rãi 

trên Đài truyền thanh – truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn 

để công dân được biết./. 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
- TT Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện (b/c); 

- TT UB MTTQ huyện;                                     

- Các thành viên UBBC huyện;  

- Trưởng các Tiểu ban UBBC huyện; 

- Trung tâm VH-TTTT&DL (để công bố); 

- Cổng TTĐT huyện (để đăng tải); 

- UBND, UBBC cấp xã (để niêm yết); 

- Lưu: UBBC, NV. (TQT). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Tiến Dũng 



Mẫu số 10/HĐBC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN (1) 

V/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (2)………………. 

Nhiệm kỳ 2021-2026  

 

Vào hồi….. giờ…. ngày…. tháng…. năm 2021, Ủy ban bầu cử ………………… 

đã nhận Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ………………………..nhiệm kỳ 

2021-2026 của ông/bà……………………………..…………..…………….............. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………….......................... 

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………........................ 

Hồ sơ gồm có: 

 

STT Tên tài liệu Số 

lượng 

Ghi chú 

1. Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân    

2. Sơ yếu lý lịch   

3. Tiểu sử tóm tắt   

4. Bản kê khai tài sản, thu nhập   

5. Ảnh 4cm x 6cm   

    

 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Người nhận hồ sơ ứng cử có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra kỹ hồ sơ; nếu các tài liệu trong hồ 

sơ đã đầy đủ, ghi đủ thông tin theo đúng yêu cầu trong mẫu và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia 

thì điền thông tin vào Sổ tiếp nhận và Giấy biên nhận; ký và giao Giấy biên nhận này cho người nộp hồ 

sơ ứng cử. 

(2) Ghi tên đơn vị hành chính nơi tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 
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