
 
 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

         SỞ NỘI VỤ 
                  

Số:        /SNV-XDCQ&CTTN 
V/v phiếu bầu cử, tiểu sử tóm tắt 

và danh sách người ứng cử 

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
                                                                                                                                 

                                       Phú Thọ, ngày          tháng        năm 2021               

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các huyện, thành, thị 
 

Để đảm bảo thống nhất về phiếu bầu cử, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử 

đại biểu HĐND và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND 

cấp huyện, cấp xã, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành, thị chỉ 

đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về phiếu bầu cử 

a) Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện;  

Phiếu bầu nền màu vàng, chữ mầu đỏ; 

(kích thước, Font chữ….theo mẫu số 16/HĐBC-HĐND đính kèm). 

b) Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; 

Phiếu bầu nền màu trắng chữ mầu xanh; 

(kích thước, Font chữ….theo mẫu số 17/HĐBC-HĐND  đính kèm). 

2. Về tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND 

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND nền màu trắng, chữ mầu 

đen, scan ảnh mầu. Riêng tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND cấp 

xã có thể dán ảnh mầu trực tiếp. 

(kích thước, Font chữ….theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND đính kèm) 

3. Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND 

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND được in trang 

giấy A3 theo chiều ngang khổ giấy; 

Đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành, thị chỉ đạo, triển khai thực hiện 

việc in ấn tài liệu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PGĐ (Ô Hưng); 

- Lưu: VT-PXDCQ&CTTN. 

      GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 
 

                          Ngô Đức Thịnh 
 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-02T14:51:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Đức Thịnh<thinhnd@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-02T14:54:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Đức Thịnh<thinhnd@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-02T14:54:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Đức Thịnh<thinhnd@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-02T14:54:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Đức Thịnh<thinhnd@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-02T14:54:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Đức Thịnh<thinhnd@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




