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Như Xuân, ngày       tháng 4 năm 2021  
 

BÁO CÁO 

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

và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026  

(tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2021) 

---------- 

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm 

kỳ 2021-2026; các văn bản hướng dẫn Trung ương, của tỉnh; Ủy ban bầu cử huyện 

Như Xuân báo cáo tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 

hiện cuộc bầu cử trên địa bàn huyện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

1. Công tác quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh 

Sau khi tiếp thu công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh; ngày 

18/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 đến các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ủy ban bầu 

cử huyện, các đồng chí trưởng phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện; các đồng chí chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác bầu 

cử; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 16/16 xã, thị trấn. 

Tại Hội nghị đã triển khai các các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của 

tỉnh như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Chỉ thị 

45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết 

133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về ngày bầu cử 

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

2026; Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy, văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh... 

2. Xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực 

hiện 

- Ngày 14/01/2021, Huyện ủy ban hành Quyết định số 211-QĐ/HU về thành 

lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 19 thành viên do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm 

trưởng ban; 

- Ngày 15/01/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 71/UBND-PNV 

về việc chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử xã, thị trấn. 

- Ngày 20/01/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 117/UBND-

PNV về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT- BNV ngày 11/01/2021 của 
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Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc 

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

- Ngày 04/02/2021, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-

UBBC về việc 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.  

- Ngày 25/3/2021 UBBC cấp huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu 

cử cho UBBC các xã, thị trấn. 

Ủy ban bầu cử huyện thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công 

tác bầu cử cho cơ sở theo đúng kế hoạch, đảm thời gian quy định. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Việc thành lập các tổ chức bầu cử cấp huyện, cấp xã 

- Ngày 15/01/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND về 

thành lập Ủy ban bầu cử huyện gồm 15 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

phụ trách, chỉ đạo tại các xã, thị trấn. 

- Ngày 08/02/2021, Ủy ban bầu cử huyện ban hành Quyết định số 02/QĐ-

UBBC thành lập các tiểu ban giúp việc  (4 tiểu ban, 22 thành viên) gồm: Tiều ban 

tuyên truyền, Tiểu ban đảm bảo an ninh-trật tự, Tiểu ban giải quyết đơn thư, khiếu 

nại- tố cáo, Tiểu ban đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ công tác bầu cử. 

- Ngày 12/3/2021 Ban hành các Quyết định về thành lập Ban bầu cử Đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện, bao gồm 7 Ban bầu cử, 77 thành viên. 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện, 

các xã thị trấn đã thành lập các tổ chức bầu cử theo đúng thời gian quy định, gồm: 

16 Ủy ban bầu cử, 93 ban bầu cử cấp xã với 725 thành viên và quyết định thành 

lập các tiểu ban giúp việc, các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ theo chức năng được phân công, nhằm thực hiện tốt các nhiệm trong 

công tác phục vụ bầu cử. 

2. Việc ấn định đơn vị bầu cử 

- Cấp huyện: Ngày 26/02/2021, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Quyết 

định số 10/QĐ-UBBC về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và 

số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, thành lập 7 đơn vị bầu cử, tổng số 

đại biểu được bầu là 33 đại biểu, trong đó có 01 đơn vị bầu 3 đại biểu, 06 đơn vị 

bầu 5 đại biểu.  

- Cấp xã: Đến ngày 03/3/2021, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã ban hành 

xong quyết định ấn định số đơn vị bầu cử. Tổng số 93 đơn vị bầu cử, số đại biểu 

được bầu là 335 đại biểu, trong đó: Có 56 đơn vị được bầu 03 đại biểu, 18 đơn vị 

bầu 04 đại biểu, 19 đơn vị bầu 05 đại biểu. 

3. Kết quả tổ chức Hội nghị hiệp thương  

3.1. Kết quả hiệp thương lần 1 

- Cấp huyện: Ngày 03/02/2021, UBMTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp 

thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu 
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và số lượng người giới thiệu ứng cử ĐB HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-

2026.  

Số đại biểu HĐND được bầu là 33 đại biểu. Số người được giới thiệu ứng cử 

là 76 người, gấp 2,3 lần.  

- Cấp xã: UBMTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 

nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu và số lượng 

người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu HĐND được bầu là 

335; số người được giới thiệu ứng cử là 754 người, gấp 2,25 lần.  

3.2. Kết quả hiệp thương lần 2 

- Cấp huyện: Ngày 16/3/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã tổ chức 

Hội nghị hiệp thương lần 2 để lập danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu HĐND 

huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Số đại biểu HĐND được bầu là 33 đại 

biểu. Số người được giới thiệu ứng cử là 64 người.  

- Cấp xã: Đến ngày 18/3/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn đã 

tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người 

ứng cử. Số đại biểu HĐND được bầu là 335; Số người được giới thiệu ứng cử là 

678 người, gấp 2,02 lần.  

3.3. Kết quả hiệp thương lần 3 

- Cấp huyện: Ngày 16/4/2021 Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã tổ chức 

Hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn được giới 

thiệu ứng cử vào Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Số đại biểu HĐND 

được bầu là 33 đại biểu. Số người được được lập danh sách chính thức là 53 người. 

- Cấp xã: Đến ngày 18/4/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn đã 

tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn 

được giới thiệu ứng cử vào Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Số đại biểu 

HĐND được bầu là 335 đại biểu. Số người được được lập danh sách chính thức là 

558 người. 

4. Kết quả tiếp nhận hồ sơ người ứng cử  

Ngày 19/02/2021 Ủy ban bầu cử huyện ban hành Thông báo số  07/TB-

UBBC về tiếp nhận Hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời ban hành văn bản hướng 

dẫn về số người trong danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tại Công văn 

số 08/CV-UBBC ngày 20/02/2021. Kết quả tiếp nhận hồ sơ như sau: 

- Cấp huyện: Tính đến 17giờ ngày 14/3/2021. Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp 

nhận 02 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; 05 hồ sơ người 

được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 76 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử 

đại biểu HĐND huyện; không có hồ sơ người tự ứng cử. 

- Cấp xã: Tính đến 17giờ ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử cấp xã đã tiếp 

nhận 754 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, không có hồ 

sơ người tự ứng cử. 

5. Việc xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập tổ bầu cử tại khu vực bỏ 

phiếu 
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Trên cơ sở tờ trình của UBND các xã, thị trấn, ngày 19/3/2021 UBND huyện 

đã ban hành Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các xã, 

thị trấn. Tổng số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân 

dân các cấp là 101 khu vực. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ban hành 

Quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu 01 tổ bầu cử; tống số tổ bầu cử được 

thành lập là 101 tổ, với 1.240 thành viên. 

6. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri 

Việc lập danh sách cử tri được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn 

thành vào ngày 10/4/2021, việc niêm yết danh sách cử tri hoàn thành ngày 

13/4/2021.  

Tổng số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là: 47.787 người. 

Trong đó: Cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh là 47.787 

người; cử tri bầu đại biểu HĐND huyện là 47.743 người; cử tri bầu đại biểu 

HĐND xã là 47.248 người. 

7. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về 

những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 

Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban bầu cử huyện chưa nhận được đơn thư, 

khiếu nại tố cáo về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND các cấp. 

8. Công tác triển khai bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, y tế trong 

cuộc bầu cử ở địa phương nhất là các phương án phòng, chống covid 19. 

Uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã đã xây dựng kế hoạch triển khai và phương 

án đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo đúng quy định. Thực hiện đợt 

cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử đại 

biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

Ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 01/4/2021 về phòng, chống 

dịch Covid-19 và đảm bảo công tác y tế cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 

XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 

bàn huyện Như Xuân; chỉ đạo các xã, thị trấn  tăng cường phòng, chống dịch 

COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp. 

9. Công tác thông tin, tuyên truyền 

 UBND huyện, UBBC huyện đã ban hành Kế hoạch về công tác thông tin 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác thông tin tuyên truyền được quan 

tâm triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú. 

- Cấp huyện: Đã thực hiện tuyên truyền 12 lượt băng zôn, 04 cụm cổ động, 

20 panô; áp phích, phát 28 tin bài trên hệ thống loa truyền thanh, 28 tin truyền 

hình.  

- Cấp xã: Thực hiện công tác tuyên truyền 246 lượt băng zôn, 39 cụm cổ 

động, 442 panô, 273 tin hệ thống loa phát thanh xã. 
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IIII. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc 

hội và HĐND các cấp; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nhận sự ứng 

cử đại biểu Quốc hội và HĐND các các cấp; giải quyết dứt điểm những đơn thư, 

kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra vấn đề phức tạp, khiếu kiện đông người, 

vượt cấp; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm cho cuộc bầu cử diễn ra 

thuận lợi, đúng luật.  

2. Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã lập và công bố danh sách chính thức 

người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử. Thời gian hoàn thành 

chậm nhất ngày 28/4/2021. 

3. Tổ chức các hội nghị để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử. 

4. Niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

các cấp tại khu vực bỏ phiếu và trụ sở Huyện ủy, UBND cấp huyện; UBND cấp 

xã. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 03/5/2021. 

5. UBBC cấp huyện, cấp xã tổ chức biên tập và in danh sách chính thức 

những người ứng cử, tiểu sử tóm tắt và phiếu bầu cử theo quy định. Tuyệt đối 

không để sai sót, nhầm lẫn ở khâu này. 

6. Quyết định điều động trưng tập cán bộ, công chức phục vụ công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

7. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho thành viên UBBC cấp huyện, cấp 

xã; cán bộ trưng tập và thành viên các tổ bầu cư trên địa bàn huyện. Cấp tài liệu 

bầu cử đến tổ bầu cử. 

Ủy ban bầu cử huyện 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./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để báo cáo) 

- Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện; 

- Thành viên UBBC cấp huyện; 

- UBBC các xã, thị trấn; 

- Lưu: UBBC, NV. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Long 
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