
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

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

trên địa bàn huyện Tràng Điṇh (Đợt 2) 

 

 

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 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lạng Sơn;  

Ngày 14/5/2021, 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 đã 

tiếp tục tiến hành kiểm tra trực tiếp đợt 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu 

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

2021-20216 (sau đây viết tắt là cuộc bầu cử) tại huyện Tràng Định và các xã: 

Hùng Sơn, Chi Lăng, Đội Cấn, thị trấn Thất Khê. Đoàn kiểm tra số 04 thông 

báo kết quả kiểm tra như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Đối với huyện Tràng Định 

Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu huyện đã tích cực, chủ động  khắc phục những 

hạn chế, khó khăn tại đợt kiểm tra thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện công 

tác bầu cử và đạt một số kết quả nổi bật, như:  

Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện Tràng Định và các cơ quan của 

huyện đã tích cực, chủ động ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện; tiến hành kiểm tra 

trực tiếp được 22/22 xã, thị trấn; Thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri, 

Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử tại khu vực 

bỏ phiếu và thông báo rộng rãi cho cử tri biết và tìm hiểu thông tin theo quy 

định. Thường xuyên rà soát đối với các trường hợp ốm đau, bệnh tật, bị tạm 

giam hoặc mới được tha tù và các trường hợp bị cách ly do dịch covid-19... 

cập nhật bổ sung danh sách cử tri; Đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công 

tác tổ chức bầu cử cho các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc, đại diện 

UBBC các thị trấn, xã; Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được 

quan tâm với nhiều hình thức qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân, tạo không khí phấn khởi trong cộng đồng, qua đó từng cử 

tri xác định rõ trách nhiệm đối với cuộc bầu cử; Chủ động nắm tình hình 
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Nhân dân, dư luận xã hội, xây dựng các phương án xử lý, ứng phó các vấn đề, 

tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Việc chuẩn bị cơ 

sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu cho cuộc 

bầu cử.  

Trên địa bàn huyện ghi nhận có ca dương tính với Covid-19, Ủy ban 

nhân dân huyện đã chủ động phương án ứng phó, chủ động khoanh vùng, 

cách ly y tế, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đến 

thời điểm hiện tại, cơ bản huyện vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh... 

2. Đối với các xã: Hùng Sơn, Chi Lăng, Đội Cấn, thị trấn Thất Khê 

Qua kiểm tra trực tiếp tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã, làm 

việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn, Đoàn kiểm tra nhận 

thấy: 

Các xã, thị trấn đã nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Việc lập, niêm yết danh sách cử 

tri bảo đảm quy định, hướng dẫn của cấp trên; Công tác thông tin, tuyên 

truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú; Công tác nắm bắt tình hình 

Nhân dân, dư luận xã hội, xây dựng các phương án xử lý, ứng phó các vấn đề, 

tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn được quan tâm, chú 

trọng. Danh sách trích ngang, định hướng, cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc 

hội, đại biểu HĐND các cấp đã cơ bản được phổ biến và cấp phát đến cho 

từng hộ dân; Việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản đáp ứng yêu 

cầu cho cuộc bầu cử.  

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

1. Một số khu vực bỏ phiếu chưa được bố trí địa điểm phù hợp (Khu vực 

số 3, số 4 tại thị trấn Thất Khê); Việc trang trí khánh tiết, vệ sinh sạch đẹp khu 

vực bỏ phiếu cần tiếp tục được quan tâm, tăng cường, đẩy mạnh; một số hòm 

phiếu chính xuống cấp, chưa đảm bảo mỹ quan chưa được quan tâm, khắc 

phục (xã Đội Cấn, xã Hùng Sơn); 

2. Việc nghiên cứu nội dung các văn bản phục vụ công tác bầu cử của 

một số cán bộ, công chức cấp xã chưa kịp thời, việc tổ chức thực hiện còn đôi 

lúc hạn chế, lúng túng chưa thống nhất. 

3. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế, lúng 

túng, chưa thật sự chủ động. 

III. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bầu cử, định hướng cơ 

cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở cấp xã cần tiếp 
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tục tăng cường, đẩy mạnh, thực hiện trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình 

thức tuyên truyền. Chú trọng tuyên truyền định hướng để cử tri đi bầu cử đạt 

tỉ lệ trên 99%, bầu đủ số lượng đại biểu, bầu chọn người đủ đức, đủ tài có uy 

tín cao trúng cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.  

2. Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, 

huyện thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng 

Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid 19; Nghiên 

cứu, bám sát Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về Kế 

hoạch công tác y tế phục vụ cho bầu cử, các văn bản hướng dẫn của Hội đồng 

bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh để có phương án, kịch bản cụ thể ứng 

phó có hiệu quả với các tình huống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai 

các hoạt động bầu cử. Trong đó, chú trọng theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ 

đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên phạm 

vi địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K 

(Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) và 

thực hiện chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm công 

tác phòng, chống dịch bệnh.  

3. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, lấy lực lượng công an là 

nòng cốt, phối hợp với lực lượng quân sự, lực lượng biên phòng tổ chức triển 

khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng nhằm bảo vệ tuyệt đối an 

toàn cuộc bầu cử, không để đột xuất bất ngờ xảy ra; phân công cán bộ, chiến 

sỹ bảo vệ an toàn các cuộc tiếp xúc cử tri, địa điểm niêm yết danh sách ứng 

cử viên, danh sách cử tri, địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, các băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền bầu cử; rà soát các phương án bảo đảm an ninh trật tự, 

chống xuất nhập cảnh trái phép, quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia 

trong quá trình tổ chức bầu cử. 

4. Tiếp tục tăng cường, chỉ đạo việc rà soát, lập bổ sung danh sách cử tri 

đối với trường hợp cử tri có yêu cầu đặc biệt (như cử tri ốm đau, già yếu, 

khuyết tật hoặc đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-

19…) không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử; chuẩn bị các phương 

án, hướng dẫn các Tổ bầu cử chủ động phân công thành viên đưa hòm phiếu 

phụ, phiếu bầu đến các cử tri để thực hiện quyền bầu cử theo Luật định, đồng 

thời thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm Covid-19 theo đúng 

chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh tại Công văn số 50/UBBC-THNC, ngày 

12/5/2021. 

5. Công tác tiếp xúc cử tri cần giảm quy mô tiếp xúc trực tiếp và tăng 

cường hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến và các phương tiện thông tin đại 

chúng; Tạo điều kiện thuận lợi để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và 
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Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt quyền vận động bầu cử theo quy 

định của pháp luật đảm bảo công bằng, dân chủ, linh hoạt và đúng pháp luật. 

6. Tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, phân công rõ 

ràng nhiệm vụ, cụ thể kỹ lưỡng cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là 

thành viên Tổ bầu cử, đặc biệt là công tác kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu 

cử đảm bảo nhanh, chính xác.  

7. Chú trọng chất lượng công tác kiểm tra để đánh giá chính xác hiện 

trạng các nhà văn hóa, các địa điểm được chọn làm khu vực bỏ phiếu, các 

hòm phiếu, điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ bầu cử; vệ sinh môi trường, 

mỹ quan đô thị; Chủ động bố trí nguồn ngân sách hoặc huy động các trang 

thiết bị, cơ sở vật chất từ các đơn vị trên địa bàn huyện để kịp thời phục vụ 

cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, trang troṇg và thành công. 

Bố trí khu vực bỏ phiếu số 03, số 04 tại thị trấn Thất Khê từ địa điểm cũ 

chuyển sang trường mầm non Hoa Hồng và trụ sở VNPT Tràng Định; hoàn 

thành việc trang trí, khánh tiết tại hai điểm bầu cử xong trước 17 giờ ngày 

16/5/2021 và kịp thời thông báo cho cử tri và nhân dân trên địa bàn được biết. 

8. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công 

tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm chu đáo; phát động thi đua hoàn thành xuất sắc 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó kịp thời động viên khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ 

công tác bầu cử./. 
 

Nơi nhận:    
- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh (B/c); 

- Ủy ban bầu cử tỉnh (B/c); 

- Huyện ủy, UBND, UBBC huyện Tràng Định; 

- Đảng ủy, UBND, UBBC các xã: Hùng Sơn, 

Chi Lăng, Đội Cấn, thị trấn Thất Khê; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra số 04; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND; 

- Lưu: VT.  

TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 

Đoàn Thị Hậu 
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