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BÁO CÁO
Tình hình triển khai các công việc bầu cử trên địa bàn huyện Đình Lập
(Từ ngày 11/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
Kính gửi: Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện Văn bản số 16/UBBC-THNC ngày 04/3/2021 của Ủy ban bầu cử
tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức buầ cử
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Ủy ban bầu cử huyện Đình Lập báo cáo tình hình triển khai các công việc
bầu cử trên địa bàn huyện từ ngày 11/3/2021 đến ngày 18/3/2021, cụ thể như
sau:
1. Việc thành lập Tổ bầu cử:
Đến thời điểm ngày 18/3/2021, Ủy ban bầu cử huyện đã nhận được Quyết
định thành lập 34 Tổ bầu cử/84 khu vực bỏ phiếu của UBND cấp xã. Ủy ban
bầu cử huyện tiếp tục đôn đốc các đơn vị ban hành Quyết định thành lập Tổ bầu
cử đúng thời gian quy định.
2. 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)
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);
- 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 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
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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.
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.
4. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2
Ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp huyện và
10/12 xã, thị trấn đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tổ chức Hội
nghị hiệp thương lần thứ 2 theo quy định; còn 02 xã tổ chức hiệp thương lần 2
vào ngày 18/3/2021.
5. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri
Hiện nay Ủy ban bầu cử các xã đang tiến hành lập danh sách cử tri theo
quy định.
6. Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử
Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Công an tỉnh cấp mới 01 con dấu của
của Ban bầu cử cấp huyện và cấp đổi lại Giấy chứng nhận mẫu dấu 03 Ban
bầu cử cấp xã.
Tiến hành tổng hợp Quyết định thành lập Tổ bầu cử của các xã, thị trấn
để nộp Sở Nội vụ cấp lại con dấu Tổ bầu cử và dấu Đã bỏ phiếu theo quy
định.
Ủy ban bầu cử cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo
tiến độ và đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân.
Ủy ban bầu cử 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 từ ngày 11/3/2021 đến ngày 18/3/2021 trên địa bàn huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBBC huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, UBBC .
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