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Chuyịn./tâ./ẨtỹMX.ịẰôt số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Ỷ tuẴỉcÁMK '
*
- ỉệík%Ỷ neS/ni*:

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị
và Ban Bí thu khoá XII;
- Căn cứ Quyết định, số 244-QĐ/TW, ngày 09/Ố/2014 của Ban Chấp hành
Trung ương kho á XI về việc ban hành Quy chế bầu cử ừong Đảng,
Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử
trong Đảng như sau:
1. v ề đối tượng và phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Khi tổ chức đấng chuẩn bị nhân sự là cấp uỷ viên, đảng viên để giới thiệu
ứng cử, bầu vào các. chức danh lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể nhân dân từ Trưng ương đến cơ sở thi phải thực hiện theo Điều 13 Quy
chế bầu cử trong Đảng và các quy định, hướng dẫn có liên quan.
2.
v ề số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội; cơ quan
tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của đảng viên (Khoản 1, Khoản 2, Điều 4)
2.1. Cấp uỷ triệu tập đại hội dự kiến số lượng và danh sách đoàn chủ tịch
(chủ tịch) đại hội, ừioh đại hội biểu quyết thông qua.
2.2. Cấp uỷ hiệu tập đại hội giao ban tổ chức của cấp uỷ tiếp nhận, hướng
dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đổi với các trường họp ứng cử, đề cử (theo các
Khoản 4.1 và 4.2, Mục 4 của Hướng dẫn này).
3. v ề kiểm phiếu bằng máy vi tính (Điều 7)
Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ cấp
triệu tập đại hội phải lựa chọn nhân viên kỹ thuật bảo đảm tiêu chuẩn chính trị,
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác bảo mật, giới thiệu cho
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đoàn chủ tịch đại hội xem xét, quyết định việc sử dụng. Thống nhất sử dụng
phần mềm kiểm phiếu do Quân uỷ Trung ương chỉ đạo sản xuất, bảo đảm tính
bảo mật; Ban Tồ chức Trung ương chịu trách nhiệm quản lý, cung cấp.
4. v ề thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử (Điều 10, Điều 12)
4.1. Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở:
- Đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội nếu ứng cử để đại
hội xem xét bầu vào cấp uỷ thì làm đon ứng cử (Mau số 1) nộp đảng uỷ cơ sở.
- Đại biểu chính thức của đại hội khi đề cử đảng viên chính thức không
phải là đại biểu cửa đại hội để đại hội xem xét bầu vào cấp uỷ thi chuẩn bị phiếu
đề cử (Mau số 2) nộp cho đoàn chủ tịch đại hội; phiếu đề cử phảỉ có ý kiến đồng
ý của người được đề cử.
4.2. Việc ừng cử, đề cử ở đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương
trở lên
a) Thủ tục, hồ sơ ứng cử
- Đại biểu chính thức ờ đại hội đại biểu nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu
vào cấp uỷ thì làm đơn ứng cử (Mau số 1) nộp đoàn chủ tịch đại hội.
- Đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội nếu ứng cử để đại
hội xem xét bầu vào cấp uỷ thì nộp hồ sơ ứng cử cho cơ quan tổ chức của cấp uỷ
triệu tập đại hội chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội. Hồ
sơ của người ứng cử thực hiện theo Phụ lục số 01 kèm theo Hương dân này.
b) Thủ tục, hồ sơ đề cử
Đại biểu chính thức của đại hội nếụ đề cử đảng viên chinh thức trong
đảng bộ không phải là đại biểu của đại hội để đại hội xem xét bầu vào cấp uỷ thì
chuẩn bị hồ sơ đề cử, nộp đoàn chủ tịch đại hội. Hồ sơ đề cử thực hiện theo Phụ
lục số 02 kèm theo Hương dẫn này.
4.3. Tại đại hội (hội nghị), nếu việc ứng cử, đề cử được tổ chức tại các
đoàn đại biểu thì trường đoàn đại biểu tổng hơp danh sách những người ứng cử,
được đề cử (không lấy danh nghĩa đoàn đại biểu đề cử; không biểu quyết danh
sách ứng cử, đề cử tại đoàn) nộp đoàn chủ tịch đại hội (hội nghị).
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4,4,
Việc ứng cử, đề cử đối với cấp uỷ viên từ chi bộ đến Ban Chấp hành
Trung ương thực hiện theo Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng.
5.
v ề trách nhiệm của người đề cử trong việc giói thiệu nhân sự tham
gia cấp uỷ tại đại hội (Điều 11)
Tại đại hội, người đề cử nhân sự tham gia cấp ưỷ phải chịu trách nhiệm
trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử.
Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử khồng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo
quy định thi tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy
định của Đảng.
ố. v ề việc cho rút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử (Khoản 4,
Khoản 5, Điều 5)
- Đoàn chủ tịch tổng họp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại
đại hội (hội nghị) và những người xin rút khỏi danh sách bầu cử; đề xuất cho rút
khỏi danh sách bầu cử những trường họp vi phạm Điều 13 Quy chế bầu cử
trong Đảng, những trường họp được rút và không được rứt khỏi danh sách bầu
cử, báo cáo đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định bằng hình thức biểu quyết
bằng phiếu hoặc giơ tay.
- Trường họp danh sách gồm nhân sự do cấp uỷ triệu tập đại hội (hội
nghị) đề cừ, do đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và người ứng cử chưa đủ số dư
30% so với số lượng cần bầu thì đoàn chủ tịch đề xuất với đại hội (hội nghị)
biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.
- Trường họp danh sách gồm nhân sự do cấp uỷ triệu tập đại hội (hội
nghị) đề cừ, do đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và người ứng cừ nhiều hơn
30% so với số lượng cần bầu thi tiến hành các thủ tục lấy phiếu xin ý kiến đại
hội (hội nghị) đối vói những người ứng cử, được đề cừ tại đại hội (hội nghị).
Ví dụ: Đại hội đảng bộ hvcyện A biểu qicyết sẻ lượng cần bầu ỉà 35 người.
Cắp ưỷ triệu tập đại hội chuẩn bị danh sách là 40 người (số dư so với số lượng
cân bầu là 14,28%). Tại đại hội, có 11 người ứng cử và được để cử.
Như vậy, tổng hợp danh sách là 51 người, cổ số dư 45,71% so với sổ
lượng cần bầu.
Trong sẻ những người ứng cử và được đề cử, có 7 người xin rút, ẩạì hội
biểu quyết đồng ý cho 3 người rứt, danh sách còn lại 48 người (trong đỏ có 8
người ứng cừ, được đề cử tại đại hội), có sỏ dư là 37,14% so với số lượng cần
bầu; đoàn chủ tịch lập danh sách 8 người ứng cử, dược đề cử tại đại hội để xỉn
ỷ kiến đại hội để lựa chọn 5 người theo số phiếu đồng ỷ từ cao đến thấp (nếu chọn 6
người thì số dư sẽ là 31,42%, vượt quá 30%) khỉ đỏ danh sách có 45 người,
số dư là 28,57%) (đạt số dư không quá 30%).
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Căn cứ kết quà kiểm phiếu, đoàn chủ tịch hảo cáo lập danh sách bầu cử
có 45 người (gồm 40 người do cấp uỷ triệu tập đại hội giới thiệu và 5 người
được đại hội lựa chọn trong số những người ứng củ, được đề cử), trình đại hội
biếu quyết thông qua.
7. Việc lấy phiếu xin ý kiến đối với những ngưòi ứng cử, đơợc đề cử
tại đại hội (hội nghị)
- Đoàn chủ tịch lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến là những thành
viên của đoàn thư ký. Trường họp cần thiết đoàn chủ tịch có thể lựa chọn một
số đại biểu chính thức (ừong đại hội đại biểu) hoặc một số đảng viên chính thức
(ữong đại hội đảng viên) không có tên ữong danh sách ứng cử, được đề cử tham
gia tồ giúp việc kiểm phiếu.
- Phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) thực hiện theo mẫu (Mầu số 4), đóng
dấu của cấp uỷ triệu tập đại hội (hội nghị) ở góc trái phía ừên của phiếu (đối với
chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở hoặc đảng bộ bộ phận đóng dấu của đảng uỷ cơ
sở). Phiếu in họ và tên những người ứng cừ, được đề cử tại đại hội (hội nghị)
xếp thứ tự tên người theo vần A, B, c , . ..; nếu có nhiều người trùng tên thi xếp
theo họ; nếu trừng cả họ thì xếp theo tên đệm; nếu cả 3 dữ kiện này đều trùng
thi người có tuổi đảng cao hơn được xếp tên trên (nơi không có điều kiện in
phiếu, tồ giúp việc có thể ghi danh sách trên phiếu).
- Đại biểu đại hội (hội nghị) lựa chọn, đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô
không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong phiếu xin ý kiến.
- Tồ giứp việc kỉểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm ữa, niêm
phong thùng phiếu, phát phiếu, kiểm đếm và báo cáo đại hội (hội nghị) về số
lượng phiếu phát ra và phiếu thu về; kiểm phiếu (tính kết quả phiếu xin ý kiến,
phiếu hợp lệ, phiếu không họp lệ được thực hiện tương tự như quy định về tính
kết quả bầu cử), lập biên bản kiếm phiếu (Mau số 5), báo cáo đoàn chủ tịch để
đoàn chủ tịch trình đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định.
8. v ề số dư và danh sách bầu cử (Điều 16)
8.1.
Trường họp cần bầu lấy số lượng 1 người thi danh sách bầu cử là
2 người (Khoản 5, Điều 16). Trong trưcmg họp này, cấp uỷ triệu tập đại hội (hội
nghị) chĩ nên lựa chọn giới thiệu 1 người.
- Trường họp cấp uỷ triệu tập đại hội (hội nghi) đề cử 1 người và tại đại
hội (hội nghị) không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý
kiến đại hội (hội nghị) biểu quyết thông qua danh sách bầu cử là 1 người.
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- Trường họp cấp uỷ ừiệu tập đại hội (hội nghị) đề cử 1 người và tại đại
hội (hội nghị) có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 2 người thì đoàn chủ
tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) về người ứng cử, được đề cừ thêm tại
đại hội (hội nghị) để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa là 2 người.
8.2. Việc bầu uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện có số dư như bầu cấp uỷ.
9. v ề lấy phiếu giói thiệu bí thư cấp uỷ
Sau khi đại hội bầu được cấp uỷ khoá mói, Đoàn Chủ tịch đại hội chủ trì
việc lấy phiếu giói thiệu của Đại hội đối với nhân sự bí thư cấp uỷ ừong số các
đồng chí vừa trúng cừ cấp uỷ viên. Ban kiếm phiếu của Đại hội tồ chức kiểm
phiếu, báo cáo kết quả với Đoàn Chủ tịch Đại hội và cấp uỷ cấp trên (thông qua
đồng chí có thẩm quyền được cấp uỷ cấp trên cử về dự và chỉ đạo); bàn giao
biên bản kiểm phiếu và phiếu giới thiệu cho cấp uỷ khoá mới (thông qua đồng
chí triệu tập viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Quy chế bầu cử
trong Đảng).
Cấp uỷ khoá mới tiếp tục thực hiện quy trình để bầu bí thư cấp uỷ theo
tinh thần Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày 08/10/2009 của Ban Tồ chức
Trung ương (đối vói trường họp đại hội bầu trực tiếp Bí thư); tổ chức công bố
kết quả giới thiệu của Đại hội về nhân sự bí thư tại hội nghị đầu tiên của cấp uỷ
khoá mới và thực hiện quy trình bầu bí thư theo quy định (đối vói trường họp
Đại hội không bầu trực tiếp Bí thư). Nếu kết quả giới thiệu của Đại hội khác với
phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp uỷ cấp trên cho ý kiến chi đạo
trước khi bầu bí thư cấp uỷ.
10. Danh sách trích ngang của các ứng cử viên (Điều 18)
Từ đại hội cấp huyện và tương đương trờ lên, trước khi tiến hành bỏ phiếu
chính thức, đoàn chủ tịch cung cấp danh sách trích ngang của các ứng cừ viên
(xếp thứ tự như danh sách bầu cử) để đại biểu nghiên cứu trước (Mầu số 6).
11. v ề việc bầu đủ số lượng đại biểu đự đại hội đảng bộ cấp trên;
triệu tập hoặc không triệu tập đại biểu thay thế đại biểu dự đại hội đối với
một số trường họp cọ thể (Điều 20)
11.1.

về số lượng đại biểu .

Đại hội đảng bộ cấp dưới phải bầu đủ số lượng đại biểu dự đại hội đảng
bộ cấp ừên; không được bầu quá số lượng quy định. Trường họp bầu thiếu phải
được đa số đại biểu biểu quyết tán thành và báo cáo với cấp uý cấp ừên.
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11.2. N hững trường hợp không ừiệu tập dự đại hội
- Những đảng viên ở đại hội đảng viên, những cấp uỷ viên và những đại
biểu ờ đại hội đại biểu mà trước thời điếm khai mạc đại hội bị đình chỉ sinh hoạt
đảng, đình chi sinh hoạt cấp uỷ, bị khỏi tố bị can, bị truy tố; những đại biểu
được bầu nhưng không đứng nguyên tắc, thủ tục bầu cử.
- Những cấp uỷ viên cấp triệu tập đại hội đã có quyết định nghỉ hưu hoặc
thông báo nghỉ hưu mà thời điếm nghỉ hưu trước thời điểm khai mạc đại hội;
hoặc chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội.

11.3.về thay thế đại biểu
- Đại biểu chính thức do đại hội cấp dưới bầu mà không thể tham, dự suốt
thời gian đại hội thì cấp uỷ cử đại biểu dự khuyết thay thế.
- Đại biếu chính thức sau khi được bầu đã chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài
đảng bộ (cấp triệu tập đại hộỉ) thi tổ chức đảng noi dó được cử đại biểu dự
khuyết thay thế. Nếu không có đại biểu dự khuyết thay thế, noi có điều Mên thì
bầu bổ sung đại biểu.
- Đại biểu chính thức vắng mặt những ngày đầu đại hội, đã có đại biểu dự
khuyết thay thế, nhưng thời gian cuối đại hội có điều Mện tham dự đại hội, nếu
được đoàn chủ tịch đại hội đồng ý mời dự thì được dự theo tư cách đại biểu mời.
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 06/10/2014 của
Ban Bí thư khoá XI, có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thi báo cáo Ban Bí thư (qua Ban
Tổ chức Trung ưomg) để xem xét, quyét định.

Nơi nhân:
- Các tỉnh nỷ, thảnh uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ưỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/MBAN BÍ THIJ
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PHỤ LỤC SỐ 01
HỒ S ơ ỨNG CỬ
(Kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/TĩY, ngày 18/3/2020
của Ban B í thư khoả XII)

Hồ sơ ứng cử ở đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương ừở lên gồm:
- Đơn ứng cử (Mầu số 1).
- Phiếu đảng viên có xác nhận của cấp uỷ cơ sở (Mau 2, Hồ sơ đảng viên).
- Bản kê khai tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa
thành niên theo quy định hiện hằnh của Chính phủ.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn
6 tháng kể từ ngày có kết quả khám sức khoẻ đến ngày khai mạc đại hội).
- Bản nhận xét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi không có chi uỷ) nơi sinh hoạt
(Mau số 3).
- Bản nhận xét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi không có chi uỷ) nơi cư trú
(Mầu 5A-SHĐ).
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PHỤ LỤC SỐ 02
H ổ S ơ ĐỀ CỬ
(Kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/TĨV, ngày 18/3/2020
của Ban Bí thirkhoá x n )

ở đại hội đảng hộ cấp huyện và tượng đương trở lên, đại biểu chính thức
cùa đại hội đề cừ đảng viên chính thức trong đảng bộ không phải là đại biểu của
đại hội để được bầu vào cấp uỷ thì nộp đoàn chủ tịch đại hội hồ sơ gồm:
- Phiếu đề cử (Mấu số 2).
- Phiếu đảng viên có xác nhận của cấp uỷ cơ sở (Mau 2, Hồ sơ đảng viên).
- Bản kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân, vợ hoặc chồng, con chưa
thành niên của người được đề cử theo quy định hiện hành của Chính phủ.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ của người được đề cử của cơ sở y tế có thẩm
quyền (ữong thòi hạn 6 tháng kể từ ngày có kết quả khám sức khoẻ đến ngày
khai mạc đại hội).
- Bản nhận xét của chi ưỷ hoặc chi bộ (nơi không có chi uỷ) nơi đảng viên
được đề cử sinh hoạt (Mau số 3).
- Bản nhận xét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi không có chi uỷ) nơi đảng viên
được đề cử cư trú (Mầu 5A-SHĐ).
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(Mầu số 1)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN ỨNG CỬ
Kỉnh g ử i.................................................
Tên tôi là :................................................................. giới tính: Nam, Nữ1.
Họ và tên khai sinh:....................................~ .......................................................
Họ và tên đang dùng:............................................ Sinh ngày:.............................
Quê quán:.............................................................................. ...............................
Nơi đăng ký hộ khẩu:.............................. —- ........................................................
Nơi tạm trú hiện nay:............................................................................................
Dân tộ c:..........................................Tôn giáo:......................................................
Ngày vào Đảng:....................................................................................................
Ngày chính thức:...................................................................................................
Trình độ học vấn:...................................................................................................
Trình độ chuyên môn, nghiệp v ụ :..........................................................................
Trình độ ỉý luận chính tr ị:.......................................................................................
Nghề nghiệp hiện nay:............................................................................................
Chức vụ đảng:........................................................................................................
Chức vụ chính quyền:.............................................................................................
Là đảng viên chinh thức sinh hoạt tại chi b ộ :..........................................................
Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các quy định của Đảng về
tiêu chuẩn, điều kiện cấp uỷ viên, tôi tự nhận thấy mình có đủ tiêu Ghuần và điều
kiện quy định nên làm Đơn này ứng cử để được bầu làm .......................... Nếu
được trúng cừ, tôi xin cam đoan thực hiện mọi nhiệm vụ theo sự phân công của
tồ chức.
...............,-ngày ... tháng ... năm20 ...
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)
1Gạch bỏ chữ không phù hợp.
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(Mau số 2)
ĐẢNG CỘNG sẪN VIỆT NAM
PBũníưHỂ CỬ
Kỉnh gử i:.............................................
T ê n tô i l à : .............................................................. h iện đang sin h h o ạt tại chi bộ:

Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử ữong Đảng, tôi làm Phiếu này đề cử đồng
chí:............................................... đê được bâu vào..............................................
Sơ yếu lý lịch của người được đề cử
Họ và tên khai sinh:......................................Nam, Nữ2........ Sinh ngày: ...............
Họ và tên đang dùng:............................................................................................
Quê quán:..............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu:...........................................................................................
Nơi tạm trú hiện nay:.............................................................................................
Dân tộ c:......................................................Tôn giáo:...........................................
Ngày vào Đ ảng:..................................................................... ................................
Ngày chính thức:...................................................................................................
Trình độ học vấn:...................................................................................................
Trình độ chuyên môn, nghiệp v ụ :...........................................................................
Trình độ lý luận chính tr ị:.......................................................................................
Nghề nghiệp:.............................................................................. ...........................
Chức vụ đảng:................................. .......................................................................
Chức vụ chính quyền:.............................................................................................
Là đảng viên chính thức sinh hoạt tại chi bộ:.........................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước đai hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của
đồng chí được đề cử nêu trên. Neu sai, tôi xin chịu xử lý theo quy định của Đảng.

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ c ử
(Ký và ghi rõ họ tên)

2 Gạch bỏ chữ không thích họp.

......... , ngày... tháng... năm 20...
NGƯỜI ĐE c ử
(Ký và ghi rõ họ tên)
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(Mẩu số 3)
ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM

ĐẢNG Bộ:
C fflư Ỷ ....

..... , ngày.... thảng..... năm 20 ...

NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN CỦA Cffi ƯỶ HOẶC CHI Bỏ
(NOI KHÔNG CÓ e m UỶ) NOI ĐẢNG yrÊN SINH HOẠT (CÔNG TÁC)

- Họ và tên đảng viên được nhận xét:...............................
- Chức vụ hiện nay:...........................................................
Tóm tất ý kiến nhận xét những ưu, khuyết điềm chính:
1. v ề tư tưởng chính trị:

>

t

r

r

r

2. Vê phâm chât đạo đức, lôi sông:

3. v ề thực hiện chức ứách, nhiệm vụ được giao:

4. v ề ý thức tổ chức kỷ luật:

5. Nhận xét khác:

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ƯỶ c ơ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

T/M CHIUỶ
(Kỷ và ghi rõ họ tên)
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(Mẫu sỗ 4)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI (Hội nghị):

, n g à y....th á n g ..... năm 20 ...

(đóng dấu cắp icỷ)

PHIẾU XIN Ý KIẾN
về những người ửng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị)
đễ bầu vào...................... ...........

Họ và tên

STT

Không đồng ý đề
Đồng ỷ đễ trong
trong danh sách
danh sách bầu cử
bầu cử

Ghi chú

1
2
3

•

4
5
ố
7
8

Lưu ỷ:
- Những người ứng cử, được đề cử ihuộc phạm vỉ điều chinh-của Điều 13
Quy chế hầu cử trong Đảng thì đoàn chủ tịch đại hội ghi rõ vào phần Ghi chủ.
- Đại biểu đại hội (hội nghị) đằng ỷ hoặc không đồng ý người nào thì đảnh
dấu X vào ồ tương ứng.
- Khổng kỷ tên hoặc ghi thêm những nội dung khác.
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(Mầu số 5)
ĐẠI HỘI (Hội nghị):...................

ĐẢNG CỘNG SẢN VỊẼT NẠM

(đóng dấu cấp Itỷ)
BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN
về người ửng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) _
đễ bầu vào.......................................................................................
Hôm nay, n g à y .....th á n g .......n ă m .......................
Đại hội (hội nghị)..........................................đã tiến hành lấy phiếu xin ý kiến
đại hội (hội nghị) về những người ứng cử, được đề cừ tại đại hội (hội nghị)
để lập danh sách b ầ u ...........................................................................................

1. Đoàn chủ tịch đại hội (hội nghị) đã cử tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến
gồm có các đồng chí có tên sau:
STT

Chức vụ

Họ và tên

1

Tổ trường

2

Thư ký

3

Ưỷ viên

4

ư ỷ viên

5

ư ỷ viên

6

ư ỷ viên

2. Danh sách những người ứng cử, được đề cừ tại đại hội (hội nghị) được xin
ý kiến, gồm có các đồng chí sau (tên xếp theo thứ tự A, B,
- Đồng c h í:............................................................................................................
- Đồng c h í:............................................................................................................
- Đồng c h í:............................................................................................................
- Đồng c h í:............................................................................................................
- Đồng c h í:............................................................................................................
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- Đồng chí: ...........................................................................................................
- Đồng c h í:..........................................................................................................
- Đồng c h í:...........................................................................................................
3. Tổng số đại biểu được ừiệu tập l à : ...............................................đồng chí.
- Số đại biểu có mặt lúc lấy phiếu xin ý kiến là :................................ đồng chí.
- Số phiếu phất ra: ............. T..........; sỗ phiếu thu về: .............................
- Số phiếu họp l ệ : ......................................
- Số phiếu không họp l ệ : ....................., ừong đó (lý do của không họp lệ)
r

*

r

r

r

r

r

4. Kêt quả kiêm phiêu xin ý kiên như sau (xêp thứ tự như ừong phiêu xin ý kiên):
STT

Ho» và tên

Số phiếu đồng ý

Tỉ lệ%

1
2
3
4
5
6
5. Căn cứ quy định về số dư trong danh sách bầu cử và kết quả kiểm phiếu
xin ý kiến đại hội (hội nghị), các đồng chí có tên sau đây được lựa chọn đưa
vào danh sách bầu cử (thứ tự theo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp):
STT
1
2
3
4
5
6

Họ và tên

Số phiếu đồng ý

Tỉ lệ%

12.HDTVV03
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Biên bản này được lập thành 3 bản vào lú c ......................, gửi đoàn chủ tịch
đại hội (hội nghị) để lập danh sách bầu cử báo cáo đại hội (hội nghị)
quyết định.
Biên bản và Phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) được niêm phong và gửi
đoàn chủ tịch đại hội (hội nghị) để bàn giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ theo
quy định.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỎ TRƯỜNG TỔ KIỂM PHIẾU
(Kỷ và ghi rõ họ tên)
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(Mầu số 6)
ĐẠI HỘI (Hội nghị):..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NẠM

(Đỏng dấu cấp uỷ)

, ngày ... tháng ... năm 20

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC ỨNG c ử VIÊN

Giói tính

STT

Họ và
tên

Trình độ

Chức
vụ,
Ngày
Ghi
Quê
Ngày
Lý
noi
vào Học Chuyên luận
chú
sinh Nam Nữ quán
Đảng vấn mon chính công
tác
trị

1
2
3
4
5

•

Lưu ý:
- Họ và tên ghi như giấy khai sinh.
- Ngày sinh: Ghi ngày, tháng, năm sinh.
- Quê quán: Ghi xã, huyện và tỉnh.
- Ngày vào Đảng: Ghi ngày vào Đảng chính thức.
- Trình độ học vấn: Ghi trình độ học vấn cao nhất (tiểu học/trung học cơ sở/trung
học phổ thông hệ 10/10, hệ 12/12). ’
- Trình độ chuyên môn: Ghi trình độ chuyên môn cao nhất (sơ cấp/trung cấp
chuyên nghỉệp/cao đẳng/cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ).
- Trình độ lý luận chính trị: Ghi trình độ lý luận chính trị cao nhất (sơ cấp/trung
cấp/cao cấp/cử nhân).
- Chức vụ, nơi công tác: Ghi chức vụ đảng, chính quyền cao nhất và nơi đang
công tác.
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(Mấu số 7)
ĐẠI HỘI (Hội nghị):................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(đóng dấu cẩp uỷ)

BIÊN BẢN BẦU CỬ
Hôm nay, n g à y ..... th á n g .......n ă m .....................
Đại hội (hội n g h ị)..........................................................đã tiến hành bầu c ử .................................
1. Đại hội (hội nghị) đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồ m .................. đồng chí có
tên sau đây (tên xếp theo thứ tự Ạ, B, c...):

STT

Họ và tên

1
2
2. Đại hội (hội nghĩ) đã biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu g ồ m ............... đồng chí, do đồng
c h i..............................................làm trưởng ban, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

1
2
3. Đại biểu đại hội (hội nghị):
- Tổng số đại biểu (tổng số đảng viên) được triệu tậ p :...................... đồng chí.
- Tổng số đại biểu dự đại hội (hội nghị) đại biểu (tổng số đảng viên dự đại hội hoặc hội nghị
đảng viên):............................. đồng chí.
- Số đại biểu (đảng viên) bị bác tư cách dự đại hội (hội n g h ị):.....................đồng chí.
- Số cấp uỷ viên cấp triệu tập đại hội (hội nghị) vắng mặt suốt thời gian đại hội (hội nghi):
đồng chí.
- Số đại biểu chính thức vắng mặt không có đại biểu dự khuyết thay th ể :......................đồng chí.
- Tổng số đại biểu (hoặc tổng số đảng viên dự đại hội đảng viên) dự đại hội (hội nghị) có mặt khi
bầu: ..................... đồng chí.
4. Kết quả kiểm phiếu:
a) v ề phiếu bầu:
- Sổ phiếu phát r a : ..................... ; Sổ phiếu thu v ề :...........................
- Số phiếu hợp l ệ : ......................................
+ Sổ phiếu bầu đủ số lượng:
+ Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: (thiếu 1, thiếu 2, thiếu 3...).
-S ố phiếu không hợp l ệ : ............................ (lý do).
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b) Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (xếp thứ tự như trong phiếu bầu, ti lệ % so với tổng số đại
biểu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1
2

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu ra đã được đại hội (hội nghị) biểu quỵết thông
qua, những đông chí có tên sau đây đã trúng c ừ ..........................................................(xếp thứ tự
theo sô phiêu từ cao xuông thấp, tì lệ % so với tông số đại biêu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ%

1
2
Biên bản này được lập thành 3 bản và thông qua đại hội (hội nghị) lúc ... giờ ... ngày ... tháng
... năm..................

T/M ĐOÀN CH Ủ TỊCH
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

