
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH LAṆG SƠN 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-HĐND   Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kiểm tra về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

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

tại các huyện Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định (đợt 3) 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử các huyện Đình Lập, 

Văn Lãng, Tràng Định. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 09/4/2021 của Ban Chỉ đạo bầu 

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

2021-2026 tỉnh Lạng Sơn (viết tắt Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh). Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông báo Đoàn kiểm tra số 04 do đồng chí Đoàn Thị Hậu, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, 

Trưởng đoàn kiểm tra tại các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, như sau:  

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA  

Trưởng đoàn kiểm tra phân công thành viên tham gia các Tổ kiểm tra, cụ 

thể: 

1. Tổ kiểm tra số 1: Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Trưởng đoàn và các thành 

viên là lãnh đạo các cơ quan: UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Công an 

tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kiểm tra trực tiếp tại huyện Văn 

Lãng. 

2. Tổ kiểm tra số 2: Đồng chí Phùng Quang Hội, Phó Trưởng đoàn và 

các thành viên là lãnh đạo các cơ quan: UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra trực tiếp tại huyện 

Đình Lập.  

3. Tổ kiểm tra số 3: Đồng chí Giáp Thị Bắc, Phó Trưởng đoàn và các 

thành viên là lãnh đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ 

đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kiểm tra trực tiếp 

tại huyện Tràng Định.  

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG KIỂM TRA   

1. Thời gian kiểm tra:  

Đúng 07 giờ 45 phút ngày 23/5/2021 (Chủ nhật) các thành phần tham 

gia Đoàn kiểm tra số 4 tập trung tại sân trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh để xuất phát (sau khi bỏ phiếu tại nơi cư trú). 
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2. Kiểm tra đột xuất: Căn cứ diễn biến quá trình tổ chức 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 tại các huyện, Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất đối với 

từng đơn vị huyện; việc kiểm tra đột xuất do Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn 

kiểm tra quyết định. 

3. Nội dung kiểm tra:  

1) Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về công tác bầu cử. 

2) Tình hình, tiến độ và diễn biến trong ngày bầu cử. 

3) Công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ; bảo đảm an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội trước, trong ngày bầu cử. 

4) Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

5) Việc hướng dẫn cử tri thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự, cách thức 

bỏ phiếu. 

6) Công tác tổng hợp kết quả bầu cử ở các tổ bầu cử, Ban bầu cử và các 

Ủy ban bầu cử các cấp (việc quản lý phiếu bầu cử, việc kiểm kê, kiểm tra, phân 

loại phiếu bầu).  

7) Công tác bảo đảm các điều kiện chu đáo cho cử tri đi bầu cử (vệ sinh 

môi trường, an toàn thực phẩm, nước uống, chỗ ngồi, tránh mưa nắng…). 

8) Những khó khăn thuận lợi trong quá trình tổng hợp kết quả bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… 

III. THÀNH PHẦN CỦA ĐƠN VỊ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA 

Do Ban Chỉ đạo Bầu cử và Ủy ban bầu cử huyện phân công, sắp xếp. 

IV. PHƯƠNG TIỆN  

Đề nghị các đồng chí tham gia Đoàn kiểm tra đi xe theo danh sách phân 

công kèm theo Thông báo này. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đơn vị được kiểm tra 

Chuẩn bị báo cáo khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra trực tiếp tại đơn vị. 

Chuẩn bị nơi làm việc và các điều kiện khác phục vụ công tác kiểm tra. Bố trí để 

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm thời gian. 

2. Sở Nội vụ 

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan chuẩn bị các tài liệu 

cần thiết phục vụ cho từng tổ kiểm tra; chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra của 

từng Tổ kiểm tra để tham mưu cho Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Ban Chỉ đạo 

Bầu cử tỉnh theo quy định. 
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3. Các thành viên Đoàn kiểm tra 

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ khi được lãnh đạo Đoàn kiểm tra phân 

công hoặc ủy quyền; chủ động nghiên cứu các nội dung kiểm tra để tham gia ý 

kiến tại buổi làm việc. 

Thông báo này thay cho giấy mời, đề nghị các thành viên Đoàn quan tâm, 

phối hợp thực hiện. 

Trân trọng Thông báo/. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                              

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thành viên Đoàn Kiểm tra; 

- Sở Nội vụ; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (dự đưa tin); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 

 

 


		2021-05-14T17:42:07+0700


		2021-05-15T10:58:46+0700


		2021-05-15T10:58:46+0700


		2021-05-15T10:58:46+0700




