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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban bầu cử tỉnh tại cuộc họp đánh giá tiến độ, 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 tỉnh 

 

Ngày 19/5/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch  
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt và Ủy ban bầu cử tỉnh) đã chủ trì 

cuộc họp đánh giá tiến độ, 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 tỉnh. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, các Ủy 

viên Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban bầu cử 

các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ý kiến của các 

thành phần tham dự, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau: 

Đến thời điểm hiêṇ nay, công tác chuẩn bi ̣ 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 bảo đảm  tuân thủ các quy điṇh của pháp luâṭ, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. 

Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh 

đến cơ sở và từng đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử các cấp đã nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu 

quả, sáng tạo, đến nay cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bi ̣bầu cử, đảm bảo các 

điều kiện để cuộc bầu cử được diễn ra công khai, dân chủ, trật tự, an toàn, đúng 

quy định.  

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, nắm tình hình công tác triển khai, thực hiện 

các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế: Có 

03 xã phải bầu thiếu số lượng đại biểu HĐND cấp xã, do công tác chuẩn bị nhân 

sự ứng cử chưa dự liệu hết các tình huống phát sinh, cần phải rút kinh nghiệm 

sâu sắc; cấp ủy, chính quyền một số huyện, cơ sở chưa tập trung cao độ trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay một số nhiệm vụ triển khai còn châṃ và 

lúng túng; việc lập, rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri tại một số đơn 

vị bầu cử còn sai sót, chưa kịp thời; cơ sở vật chất của một số điểm bỏ phiếu còn 

thiếu, cảnh quan môi trường chưa  đảm bảo. 

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

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Lạng Sơn diễn ra thành công tốt đẹp, 
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Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các thành 

viên Ủy ban bầu cử tỉnh và Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố tập 

trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử và công tác phòng, 

chống dịch Covid- 19 trong cuộc bầu cử. 

2. Rà soát toàn bộ các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đảm bảo chậm 

nhất 12 giờ ngày 22/5/2021 phải hoàn thành các công việc chuẩn bị cho cuộc 

bầu cử tại các điểm bỏ phiếu. 

3. Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố chỉ đạo kịp thời thay thế, 

bổ sung ngay các thành viên phụ trách công tác bầu cử nếu liên quan đến dịch 

bệnh hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác. Rà soát, có phương án bổ sung 

các hòm phiếu phụ, con dấu “Đã bỏ phiếu” dự phòng; hạn chế tổ chức các cuộc 

họp chưa  cần thiết để dành nhiều thời gian cho cán bộ được phân công phụ trách 

địa bàn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc tại cơ sở. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để cán bộ phụ 

trách công tác bầu cử thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thuần thục, đúng quy định; 

nghiên cứu thông báo khung thời gian bỏ phiếu cho từng khu dân cư  môṭ cách 

phù hợp để hạn chế tập trung đông người taị môṭ thời điểm, quy trình tổ chức bỏ 

phiếu phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh,.  

4. Sở Y tế tổ chức xét nghiệm nhanh cho các thành viên phụ trách công tác 

bầu cử trên địa bàn tỉnh xong trong ngày 21/5/2021. Đối với các khu cách ly tập 

trung, các khu dân cư bị phong tỏa phải cử ít nhất 01 cán bộ y tế phụ trách hướng 

dẫn thực hiện công tác bầu cử đảm bảo phòng, chống dịch Covid- 19 theo đúng 

hướng dẫn của cơ quan Y tế. 

5. Chuẩn bị chu đáo các phương án xử trí tình huống, đảm bảo không để bị 

động, bất ngờ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống thiên tai, cứu 

hộ cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt quan tâm đến các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn phức 

tạp về an ninh, trật tự, khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm 

(Các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn). Công an 

tỉnh triển khai bố trí ít nhất 01 Công an chính quy trở lên tại mỗi điểm bỏ phiếu. 

Có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn hòm phiếu khi tổ chức cho   cử tri phải 

cách ly y tế tại nhà bỏ phiếu và quá trình vâṇ chuyển hòm phiếu; nơi kiểm phiếu. 

6. Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử; có phương án 

dự phòng đảm bảo phòng, chống dịch bệnh tại những nơi có dịch bệnh, nơi cách 

ly; thường xuyên rà soát danh sách cử tri để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kịp 

thời, đảm bảo đúng quy định.  

7. Tập trung cao độ công tác tuyên truyền từ nay đến ngày bầu cử, bảo 

đảm số lượng cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất, đồng thời thực hiện tốt công tác 

định hướng cơ cấu nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo 

đúng Đề án nhân sự đã được phê duyệt.  

 8. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo thường xuyên trong ngày bầu 
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cử và báo cáo các vụ việc đột xuất, phức tạp phát sinh. Sau khi bầu cử xong phải 

thực hiện tốt công tác niêm phong, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển 

hòm phiếu; tổ chức kiểm phiếu ngay trong đêm ngày 23/5/2021, đảm bảo sáng 

ngày 24/5/2021 tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh để báo cáo Hội 

đồng bầu cử quốc gia kết quả sơ bô ̣cuôc̣ bầu cử. 

9. Các cơ quan cung ứng dịch vụ công ích như: điện, nước, thông tin liên lạc, 

bưu chính… phải có phương án bảo đảm vận hành thông suốt, tuyệt đối không để 

xảy ra sự cố trong ngày bầu cử. 

Các ý kiến kiến nghi ̣của UBND các huyêṇ, thành phố đa ̃đươc̣ trao đổi, trả 

lời trưc̣ tiếp taị cuôc̣ hop̣, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyêṇ, thành phố 

triển khai thưc̣ hiêṇ theo đúng tinh thần đa ̃đươc̣ thống nhất. 

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các đồng chí Thành viên Ủy ban bầu 

cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố bám nắm điạ bàn đươc̣ 

phân công phu ̣trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Kịp báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh để chỉ đạo để 

giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; 

- Các thành phần dự họp (GM số 180); 

- Các huyện ủy, thành ủy; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng: KT, KGVX, 

THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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