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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

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

 trên địa bàn huyện Đình Lập  

(Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 15/3/2021) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-HĐND ngày 08/3/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về Kiểm tra công tác 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 Lạng 

Sơn; 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tình hình triển khai công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 -2026 trên địa bàn huyện Đình Lập cụ thể như sau: 

 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

 1. Công tác quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, 

của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

 Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy Lạng Sơn, ngày 29/01/2021 huyện Đình 

Lập đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, 

ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 20/01/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thực 

hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 

1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 

14 về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng 

người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu 

Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới 

thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, 

giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-

UBTVQH14-CP-DDCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chính Phủ, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN hướng dẫn quy 

trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các 

cấp NK 2021-2026.... Thành phần gồm các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ủy ban 
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bầu cử cấp huyện; trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, trưởng các cơ quan khối Đảng, đoàn thể 

huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ và công 

chức Văn phòng thống kê các xã, thị trấn. Đồng thời sao lục các văn bản của 

Trung ương, của Tỉnh gửi các cơ quan, đơn vị để quán triệt và cụ thể hóa triển 

khai thực hiện. Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đều tổ chức quán triệt, triển khai, 

thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

 2. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử 

Thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Huyện ủy đã thành 

lập Ban Chỉ đạo bầu cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của huyện Đình Lập, 

nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 

20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 20/01/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử; ban hành kế hoạch tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; Ban Tổ 

chức Huyện ủy ban hành công văn về công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện đã 

thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập nhiệm kỳ 

2021-2026. Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện phân công nhiệm vụ các thành 

viên Ủy ban bầu cử; ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021-2026 

Ban hành Quyết định về việc giao kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 

các cấp cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn năm 2021; Phát động đợt thi 

đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 và kỷ niệm 190 năm thành lập 

tỉnh Lạng Sơn (1831-2021). Ngoài ra còn ban hành Quyết định về việc thành lập 

các tổ chức bầu cử theo quy định và các văn bản hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ 

về công tác bầu cử theo đúng tiến độ và thời gian quy định tại Luật và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện. Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành tổ chức họp dự 

kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại 

biểu HĐND huyện; điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người 

được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện theo quy định. Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt nam huyện đã ban hành thông tri hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn 

tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức Hội 

nghị hiệp thương lần thứ nhất; ban hành thông báo về việc phân bổ số lượng, cơ 

cấu thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn nội 

dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND 

theo quy định. 

Để triển khai công tác bầu cử tại cấp xã, UBND huyện, UBBC huyện ban 

hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn: thành lập Ủy ban bầu cử; 

xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử; cách tính số lượng đại biểu HĐND các 



 

 

3 

xã, thị trấn; công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại 

biểu bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, thị 

trấn nhiệm kỳ 2020-1-2026.... Theo đó, các xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ 

đạo, Ủy ban bầu cử và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban 

bầu cử đại biểu HĐND; ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử và ban 

hành Quyết định về việc thành lập các tổ chức bầu cử và các văn bản về công 

tác bầu cử theo quy định.  

(Cụ thể có danh mục các văn bản đã ban hành kèm theo báo cáo) 

3. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử  

Công tác thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

các ngành, các cấp quan tâm đẩy mạnh. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông đã thực hiện tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tập trung vào các nội 

dung hoạt động của Ủy ban bầu cử các cấp; các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn, 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương và thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, thông báo 

về Nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại 

biểu Hội đồng nhân dân được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử cấp huyện. 

Hội  đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện đã ban hành văn 

bản về việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với các nội dung tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó tập trung tuyên truyền vị 

trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu 

chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu 

(độ tuổi, vùng miền, thành phần); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của 

người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... 

Giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Về việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử 

1.1. Việc thành lập Ủy ban bầu cử: 

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và cấp xã đã thành lập Ủy 

Ban bầu cử đúng tiến độ thời gian theo quy định trước ngày 07/02/2021, cụ thể: 

Cấp huyện: UBND huyện ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 

25/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Đình Lập nhiệm kỳ 2021-2026; 
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Cấp xã: 12/12 xã, thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu 

cử cấp xã theo quy định. 

1.2. Việc công bố số đơn vị bầu cử; danh sách đơn vị bầu cử và số đại 

biểu được bầu ở mỗi đơn vị  bầu cử: 

 Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã đã tiến 

hành ban hành Nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và 

số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định, cụ thể: 

- Cấp huyện: ban hành Nghị quyết ấn định 08 đơn vị bầu cử (số đại biểu 

HĐND cấp huyện được bầu là 30 người).  

 - Cấp xã: ban hành Nghị quyết ấn định 65 đơn vị bầu cử (số đại biểu 

HĐND cấp xã được bầu là 212 đại biểu); 

1.3. Việc thành lập Ban bầu cử các cấp: 

UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập 08 Ban bầu cử cấp huyện 

tại 08 đơn vị bầu cử theo quy định. 

UBND cấp xã: 12/12 xã, thị trấn ban hành Quyết định thành lập Ban bầu 

cử cấp xã, tổng số gồm 65 Ban bầu cử cấp xã. 

 2. Công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

2.1. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới 

thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã: 

 Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị 

hành chính theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, sau khi 

thống nhất ý kiến với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

Ủy ban nhân dân cùng cấp. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã 

đã tiến hành họp dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. Đối với nhân sự thường trực, 

lãnh đạo chuyên trách các ban của HĐND huyện thực hiện theo đề án nhân sự 

Đại hội Đảng bộ huyện Đình Lập khóa XXIV, nhiệm hỳ 2020-2025 và Nghị 

quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự đại biểu HĐND huyện nhiệm 

kỳ 2021-2026, kết quả cụ thể như sau: 

* Cấp huyện: 

- Tổng số đại biểu được bầu: 30 đại biểu; 

- Tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện: 60 người. 

- Cơ cấu kết hợp:  

+ Giới tính nữ: 26 người; 

+ Dân tộc thiểu số: 42 người; 

+ Trẻ tuổi: 16 người; 

+ Ngoài đảng: 06 người. 

+ Tái cử: 15 người. 

- Cơ cấu ngành nghề:  
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+ Khối đảng: 08 người; 

+ Khối chính quyền: 22 người; 

+ Lực lượng vũ trang: 06 người; 

+ Mặt trận Tổ quốc: 02 người; 

 + Đoàn thể huyện: 06 người; 

+ Doanh nghiệp: 02 người; 

+ xã, thị trấn: 10 người; 

+ Đơn vị sự nghiệp: 04 người. 

* Cấp xã:  

- Tổng số đại biểu được bầu: 212 đại biểu; 

- Tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã: 422 người. 

- Cơ cấu kết hợp:  

+ Giới tính nữ: 141 người; 

+ Dân tộc thiểu số: 269 người; 

+ Trẻ tuổi: 75 người; 

+ Ngoài đảng: 44 người; 

+ Tái cử: 116 người. 

- Cơ cấu ngành nghề:  

+ Khối đảng: 24 người; 

+ Khối chính quyền: 129 người; 

+ Mặt trận Tổ quốc: 22 người; 

 + Tổ chức thành viên: 72 người; 

+ Doanh nghiệp: 03 người; 

+ Thành phần khác: 172 người. 

2.2. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất:  

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp huyện, cấp xã đã tổ chức 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo quy định trước ngày 17/02 theo quy định 

tại Điều 50 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, 

kết quả Hội nghị hiệp thương, cụ thể như sau: 

* Cấp huyện: 

- Tổng số đại biểu được bầu: 30 đại biểu; 

- Tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện: 60 người. 

- Hội nghị nhất trí với cơ cấu kết hợp và cơ cấu ngành nghề theo dự kiến 

cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

* Cấp xã:  

- Tổng số đại biểu được bầu: 212 đại biểu; 

- Tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã: 422 người. 

- Hội nghị nhất trí với cơ cấu kết hợp và cơ cấu ngành nghề theo dự kiến 

cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn. 
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 2.3. Điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại 

biểu HĐND các cấp: 

Sau hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, 

cấp xã đã tổ chức điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng, người của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức được giới thiệu đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo quy định, 

cụ thể:  

* Cấp huyện: 

- Tổng số đại biểu được bầu: 30 đại biểu; 

- Tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện: 60 người. 

- Cơ cấu ngành nghề:  

+ Khối đảng: 07 người; 

+ Khối chính quyền: 23 người; 

+ Mặt trận Tổ quốc: 03 người 

 + Tổ chức thành viên Mặt trận: 05 người; 

+ Doanh nghiệp: 02 người; 

+ Lực lượng vũ trang: 06 người; 

+ Đơn vị sự nghiệp: 04 người. 

+ Xã, thị trấn: 10 người; 

- Cơ cấu kết hợp:  

+ Giới tính nữ: 26 người; 

+ Dân tộc thiểu số: 42 người; 

+ Trẻ tuổi: 16 người; 

+ Ngoài đảng: 06 người; 

+ Tái cử: 15 người. 

* Cấp xã:  

- Tổng số đại biểu được bầu: 212 đại biểu; 

- Tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã: 420 người. 

- Cơ cấu ngành nghề:  

+ Khối đảng: 24 người; 

+ Khối chính quyền: 103 người; 

+ Mặt trận Tổ quốc: 22 người; 

 + Tổ chức thành viên: 69 người; 

+ Doanh nghiệp: 03 người; 

+ Đơn vị sự nghiệp: 15 người; 

+ Lực lượng vũ trang: 21 người; 

+ Khu dân cư, thôn bản: 163 người. 

- Cơ cấu kết hợp:  

+ Giới tính nữ: 148 người; 

+ Dân tộc thiểu số: 330 người; 
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+ Trẻ tuổi: 144 người; 

+ Ngoài đảng: 48 người; 

+ Tái cử: 126 người. 

2.4. Kết quả các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp: 

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-

CTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính 

phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hướng dẫn 

quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại 

biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử 

tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ 

dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử 

đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; 

Căn cứ các văn bản Hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN và Ủy ban bầu cử 

cấp huyện, cấp xã. 

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 03 hội nghị giới thiệu người ứng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định. Kết quả: nhất trí giới 

thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện: 60 người, nhất trí giới thiệu người 

ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn: 420 người. Có biên bản tổ chức 03 hội 

nghị gửi Ủy ban MTTQVN cùng cấp theo quy định. 

2.5. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử; việc nộp hồ sơ của người ứng cử 

(người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử): 

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày 22/02/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Thông báo số 

103/TB-UBBC về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian nhân hồ sơ 

trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 

và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021. Thông báo tiếp nhận hồ sơ 

ứng cử được thông báo công khai trên chương trình phát thanh của huyện và 

được gửi đến các đơn vị để biết và thực hiện. 

Cấp xã: 12/12 ủy ban bầu cử xã, thị trấn đã ban hành Thông báo tiếp nhận 

hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy 

định. Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử được niêm yết công khai tại trụ sở 

UBND cấp xã, thôn, khu phố. 

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực 

hiện theo đúng thời gian quy định tại Luật, Tính đến 17h ngày 14/3/2021 kết quả 

cụ thể như sau: 

- Cấp huyện: Tiếp nhận 60/60 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (không có hồ sơ tự ứng cử); 
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- Cấp xã: Tiếp nhận 420/420 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (không có hồ sơ tự ứng cử); 

Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã chuyển danh sách trích ngang lý lịch, 

bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử 

đến Thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương 

theo quy định tại Điều 36 - Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân.  

3. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri 

Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành văn bản số 295/UBBC-NV ngày 

10/3/2021 lập, thống kê số lượng cử tri xác minh và trả lời ý kiến cử tri đối 

với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Hiện nay Ủy ban bầu cử các xã 

đang tiến hành lập danh sách cử tri theo quy định. 

4. Việc phân chia khu vực bỏ phiếu 

Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành văn bản số 280/UBBC-NV ngày 

05/3/2021 về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có nội dung đề nghị các đơn vị 

trình UBND huyện phê chuẩn khu vực bỏ phiếu theo quy định. 

Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định 

phê chuẩn 84 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

5. Về cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử 

Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Công an tỉnh cấp lại Giấy chứng nhân 

đăng ký mẫu dấu đối với 01 con dấu Ủy ban bầu cử cấp huyện, 11 con dấu 

của Ủy ban bầu cử cấp xã và đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của Ủy ban bầu 

cử xã Cường Lợi. Đề nghị cấp mới 01 con dấu Ban bầu cử cấp huyện và cấp 

đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của 03 ban bầu cử cấp xã.  

Hiện nay, UBND huyện đã tiến hành nộp lại con dấu Tổ bầu cử và dấu Đã 

bỏ phiếu cho Sở Nội vụ theo văn bản quy định. 

UBND huyện đã thực hiện việc rà soát lại hòm phiếu chính và hòm phiếu 

phụ để phục vụ cho công tác bầu cử, đơn vị đã chủ động đặt đóng hòm phiếu 

chính để đảm bảo cơ sở vật chất cho các Tổ bầu cử theo quy định. 

6. Việc kiểm tra công tác bầu cử 

Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBBC ngày 

26/02/2021 về kiêm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo kế hoạch chia làm 04 đợt kiểm tra. 

Qua kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện các các nội dung và lộ trình theo 

đúng thời gian quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân. Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện đã chỉ đạo, góp ý, tư vấn cho 

Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn những nội dung trong văn bản chưa đủ, chưa 
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đúng, chưa có tính pháp lý…và  đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra đợt 1 về 

công tác tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

III. NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TIẾP 

THEO 

Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập 

tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo tiến độ và theo quy định của Luật 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau: 

1. UBMTTQ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan Tổ chức Hội 

nghị Hiệp thương lần 2. 

2. Giới thiệu danh sách người ứng cử gửi về UBMTTQ các xã, thị trấn để 

tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú theo quy định. 

3. Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân; giải quyết khiếu nại về người ứng cử, lập danh sách 

người ứng cử. 

3. Hướng dẫn các xã, thị trấn ban hành quyết định thành lập tổ bầu cử. 

4. Hướng dẫn các xã, thị trấn lập và niêm yết danh sách cử tri. 

5. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3. 

6. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 

HĐND cấp huyện. 

7. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (tuyên trền vận động bầu cử). 

8. Chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tính đến ngày 15/3/2021 trên địa bàn huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- TT HĐND huyện; 

- UBBC huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, UBBC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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