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KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

-----

Từ ngày 26/4 - 28/4/2021, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ban Chỉ 
đạo và lãnh đạo Ủy ban Bầu cử của huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 
- 2026 tại 21/21 xã, thị trấn.

Qua kiểm tra thực tế một số khu vực bỏ phiếu và làm việc với thường 
trực đảng ủy, thường trực ban chỉ đạo, lãnh đạo ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; 
nhìn chung cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cơ sở đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các 
văn bản hướng dẫn của cấp trên về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc hiệp thương giới thiệu người 
ứng cử đảm bảo đúng quy trình  các  bước theo quy định;  công tác  tuyên 
truyền, nhất là tuyên truyền trực quan được tăng cường; việc chuẩn bị các điều 
kiện về cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu đến nay cơ bản đảm bảo.

Tuy nhiên, một số địa phương còn hạn chế, tồn tại trong công tác chuẩn 
bị bầu cử, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan 
tâm và chưa tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử. Công 
tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan tại một số đơn vị còn ít. Việc 
niêm ít danh sách cử tri, quản lý tài liệu liên quan đến bầu cử còn một số đơn 
vị thực hiện chưa đúng hướng dẫn. Việc bố trí vị trí, chuẩn bị bảng niêm yết 
danh sách và tóm tắt tiểu sử người ứng cử tại một số đơn vị chưa phù hợp...

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộc khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường 
trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo Ủy ban Bầu cử của huyện yêu cầu các cấp ủy 
đảng, chính quyền, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử; rà soát tổng thể, 
toàn diện các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử đảm bảo tiến độ, thời gian quy 
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định. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri để kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi thiếu, 
sót hoặc trùng lặp. Một số mốc thời gian cần lưu ý từ nay đến ngày bầu cử:

- Chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử): Công 
bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng 
đơn vị bầu cử.

- Chậm nhất là ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử): Niêm yết 
tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu. 

- Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử 
ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử 
và việc lập danh sách những người ứng cử.

2- Đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan (lắp đặc các 
cụm pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu, tranh cổ động...) về cuộc bầu cử tại các khu 
trung tâm, các trục đường chính và nhất là tại các khu vực bỏ phiếu; tuyên 
truyền, vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Chỉ đạo hệ thống đài 
truyền thanh tăng thời lượng tuyên truyền về bầu cử, về quyền và nghĩa vụ 
của cử tri, về tiểu sử của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp... Việc trang trí khánh tiết tại khu vực 
bỏ phiếu phải thực hiện theo đúng hướng dẫn. Giao Ủy ban Bầu cử huyện có 
hướng dẫn về quy cách bảng niêm yết danh sách và tóm tắt tiểu sử người ứng 
cử để thống nhất trong toàn huyện.

3- Chỉ đạo tổ chức tập huấn cho các ứng cử viên đại biểu HĐND các 
cấp; đồng thời tổ chức các hội nghị cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử  
tại các đơn vị bầu cử theo kế hoạch. Việc tổ chức vận động bầu cử phải dân 
chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; 
nghiêm cấm việc vận động bầu cử không đúng quy định. Thời gian vận động 
bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng 
cử và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ.

Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử cấp xã chủ động tập huấn công tác bầu cử 
cho các tổ bầu cử và thành viên tham gia đảm bảo nắm chắc các nghiệp vụ cơ  
bản, thiết thực.

4- Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hướng dẫn cơ 
sở tổ chức tốt các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử, mạn đàm tiểu sử những 
người ứng cử trong khuôn khổ quy định của pháp luật, vận động cử tri là 
thành viên, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia đi bầu cử.

5- Nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, nhất là các địa bàn dự báo 
phức tạp, không để bị động, bất ngờ; kịp thời báo cáo phản ánh về Ban Chỉ 
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đạo và Ủy ban Bầu cử huyện những vấn đề phát sinh. Kiểm tra, rà soát, bổ 
sung, hoàn chỉnh phương án đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng cháy, 
chữa cháy; công tác vệ sinh môi trường và các điều kiện cơ sở vật chất khác: 
tài liệu, hòm phiếu, con dấu... 

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải xây dựng kế 
hoạch, phương án, kịch bản cụ thể khi có tình huống dịch bệnh xảy ra (trên địa 
bàn huyện đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 từ sáng ngày 29/4/2021 tại thôn 
Quan Nhân, xã Đạo Lý); chủ động chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, 
máy đo thân nhiệt... để đảm bảo chu đáo, an toàn cho cuộc bầu cử.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp, các ban bầu cử, 
tổ bầu cử, ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp hạn chế đi ra khỏi địa bàn 
hoặc tham dự các sự kiện đông người, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc 
thực hiện công vụ để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch trước và 
trong cuộc bầu cử.

6- Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, 
Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn trong thời gian từ ngày 29/4 đến hết ngày 
23/5/2021 thường xuyên bám sát cơ sở để nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc công 
tác chuẩn bị bầu cử của đơn vị được phân công phụ trách; định kỳ tổng hợp báo 
cáo tình hình và tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử về Thường trực Huyện ủy 
(qua Văn phòng Huyện ủy)   chậm nhất là 16 giờ vào các ngày  : 03/5/2021 (trọng 
tâm là việc niêm yết danh sách và tóm tắt tiểu sử những người ứng cử),  06/5, 
10/5, 13/5; từ ngày 17/5 đến 22/5/2021 báo cáo tình hình hằng ngày. 

Trong ngày bầu cử 23/5/2021, các đồng chí Huyện ủy viên bố trí thời 
gian thực hiện nghĩa vụ cử tri cho phù hợp; dành thời gian về chỉ đạo đơn vị 
phụ trách, cùng đảng ủy, ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử nơi phụ trách tập trung  
lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; thường xuyên báo cáo tiến độ và những 
khó khăn, vướng mắc qua điện thoại với Thường trực Huyện ủy.

Trên đây là Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Ban 
Chỉ đạo và lãnh đạo Ủy ban Bầu cử huyện về công tác chuẩn bị bầu cử đại  
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Ủy viên
Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện;
- Các đồng chí Huyện ủy viên;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã, thị trấn
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Trần Đức Thuấn


