
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 196 /UBND-NC 
V/v in ấn tài liệu, chuẩn bị các vật dụng,  

kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu  

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND  

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

 
Tuyên Quang, ngày 23 tháng 01  năm 2021 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Công an tỉnh. 
 

 Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

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 các mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu ứng 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;  

Thực hiện Thông 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 Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tư số 

102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

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

 Để kịp thời tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo đúng quy định,  

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Sở Nội vụ 

 - Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc khắc con dấu; hướng dẫn quản 

lý, sử dụng con dấu của các tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo 

đúng quy định. 

 - In ấn các loại tài liệu, biểu mẫu, chuẩn bị vật dụng thuộc trách nhiệm 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh phục vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 trên địa bàn tỉnh. 

 - Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí bầu cử, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét quyết định. 

 - Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc in ấn, phân bổ 

các loại tài liệu, biểu mẫu, vật dụng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm 

kịp thời.  
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 2. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trong việc khắc con dấu của các tổ chức 

bầu cử; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng con dấu bầu cử của các tổ chức bầu cử 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định. 

3. Sở Tài chính 

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 102/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 - Hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

lập, phân bổ, thanh quyết toán kinh phí bầu cử theo quy định; kiểm tra xét duyệt 

quyết toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử. 

 - Phối hợp Sở Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo 

Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, trước ngày 28/01/2021 để báo cáo 

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Tài chính xem xét quyết định (theo 

yêu cầu của Văn phòng bầu cử quốc gia tại Văn bản số 16/TC-VPHĐBCQG 

ngày 30/12/2020). 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo 

cáo Ủy ban bầu cử ở tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu QH tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;          

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- TP NC, CV TH (Huy); 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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