
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 339/UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            An Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2021 

V/v thống nhất màu phiếu bầu, 

số lượng thùng phiếu sử dụng 

phục vụ công tác bầu cử 

 

 

           Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức phụ trách bầu cử trong địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG  ngày 18 tháng 01 năm 2021 của 

Hội đồng bầu cử Quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, 

nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử và 

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hướng dẫn việc thực hiện thống nhất màu 

phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 và số lượng thùng phiếu sử dụng phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

1. Về phiếu bầu cử 

a) Màu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội: Màu vàng. Về kích thước và nội 

dung của phiếu bầu được thực hiện theo mẫu số 14/HĐBC-QH (ban hành kèm 

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

gia); 

b) Màu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Màu xanh. Về kích 

thước và nội dung của phiếu bầu được thực hiện theo mẫu số 15/HĐBC-HĐND 

(ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội 

đồng bầu cử Quốc gia); 

c) Màu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Màu hồng. Về 

kích thước và nội dung của phiếu bầu được thực hiện theo mẫu số 16/HĐBC-

HĐND (ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của 

Hội đồng bầu cử Quốc gia); 

d) Màu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Màu trắng. Về 

kích thước và nội dung của phiếu bầu được thực hiện theo mẫu số 17/HĐBC-

HĐND (ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của 

Hội đồng bầu cử Quốc gia). 
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Đối với phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và phiếu bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ 

chức in ấn và giao cho UBBC tỉnh phân phối cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử đúng 

theo quy định tại Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân . 

Đối với phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, UBND 

tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn 

chủ động thực hiện việc in ấn, giao cho Ủy ban bầu cử cùng cấp phân phối cho các 

Ban bầu cử, Tổ bầu cử đúng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Riêng đối với số lượng phiếu bầu dự phòng thống nhất tỷ lệ 15% cho mỗi 

loại phiếu bầu từng cấp (trong đó giao đến Tổ bầu cử 5% phiếu dự phòng các 

trường hợp gạch hỏng và Ban bầu cử từng cấp quản lý 10% để điều tiết trong 

trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh cách ly khẩn cấp). 

2. Về thùng phiếu bầu cử 

Thống nhất tên gọi “THÙNG PHIẾU” thay cho tên gọi “HÒM PHIẾU” 

nhằm dễ hiểu, phù hợp với thực tế của địa phương; thuận tiện trong công tác thông 

tin, tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử.  

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương chủ động sử dụng 

thùng phiếu còn lại của cuộc bầu cử trước đây, nhằm đảm bảo tiết kiệm kinh phí. 

Nếu đặt mới thống nhất về kích cỡ đối với thùng phiếu chính và thùng phiếu dự 

phòng (50cm X 40cm X 40cm), thùng phiếu phụ (35cm X 25cm X 25cm). 

Bố trí 03 thùng phiếu tại các tổ bầu cử (giảm 2 thùng phiếu so với trước 

đây), gồm thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ (sử dụng trong trường hợp cử tri ốm 

đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu theo quy định) và thùng phiếu 

dự phòng (sử dụng trong trường hợp phòng chống dịch bệnh giãn cách, cách ly xã 

hội, phong tỏa, cách ly y tế, điều trị COVID–19 hoặc đối với khu vực có số lượng 

cử tri phát sinh đông vượt sức chứa của thùng phiếu chính).   

 Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành 

và các tổ chức phụ trách bầu cử trong địa bàn tỉnh biết, thực hiện thống nhất./.    

 ận:  
Nơi nhận: 

- Như trên 

- BCĐ bầu cử tỉnh; 

- Lưu: VT, P.TH.            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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