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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh  

tại cuộc họp chuẩn bị tổng kết 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 Lạng Sơn 

 

Ngày 04/6/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã chủ trì cuộc họp về chuẩn bị tổng kết 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 Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ 

tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, các Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh theo Quyết định số 

385/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu 

cử tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo, Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng 

kết 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 Lạng Sơn và ý kiến tham gia của các 

thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kết luận như sau: 

Cuộc 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 Lạng Sơn đã được tổ chức thành 

công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao (99,99%); đã bầu đủ số 

lượng, đúng cơ cấu đối với đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp 

tỉnh, cấp huyện và cơ bản đủ số lượng, cơ cấu đối với đại biểu HĐND cấp xã; 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh covid - 19 trước, trong 

và sau bầu cử được đảm bảo; các cấp, các ngành trong toàn hệ thống chính trị 

của tỉnh đã chủ động vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt; Nhân dân đã 

tích cực tham gia, hưởng ứng và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình đối với 

cuộc bầu cử, góp phần làm cho ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội của 

toàn dân.  

Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận sự chủ động, tích cực tham mưu của Sở Nội vụ 

trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lạng Sơn. Để chuẩn bị chu đáo các nội dung 

phục vụ Hội nghị tổng kết công tác bầu cử tỉnh, yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu tối đa 

các ý kiến tham gia tại cuộc họp để rà soát, hoàn thiện lại các dự thảo, trong đó 

tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 

1.1. Về kết cấu của dự thảo Báo cáo: bổ sung mục về bài học kinh 

nghiệm, trong đó trình bày làm bật lên những bài học trên các mặt, lĩnh vực như: 

vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử; 

lựa chọn người làm công tác bầu cử (có kinh nghiệm, chuyên môn); sáng tạo, 
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tăng cường công tác tuyên truyền; công tác tập huấn nghiệp vụ; công tác kiểm 

tra, giám sát; dự báo, thường xuyên nắm tình hình không để bị động, bất ngờ … 

1.2. Về nội dung của dự thảo Báo cáo 

- Tại khoản 1, mục I về việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn: 

nghiên cứu, bổ sung nội dung về vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh trong việc chủ động rà soát, giới thiệu dự kiến cơ cấu, thành phần, 

số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; trách nhiệm trong giám sát, kiểm 

tra và công tác phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện công tác bầu cử 

theo quy định. 

- Tại khoản 3 Mục I về công tác tuyên truyền: phối hợp với các cơ quan rà 

soát, bổ sung các kết quả công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử (Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đảm bảo đầy đủ, sinh động với 

cách làm hay, sáng tạo, tính lan tỏa cộng đồng cao. 

- Tại khoản 4 Mục I về lập, niêm yết và tiếp xúc cử tri: rà soát, bổ sung 

nội dung về kết quả tổ chức hội nghị cử tri tại nơi công tác. 

- Tại khoản 5 Mục I về công tác giám sát, giải quyết khiếu nại: nghiên 

cứu bổ sung nội dung về chấp hành chế độ báo cáo (báo cáo định kỳ, báo cáo 

theo chuyên đề, báo cáo ngày, báo cáo theo giờ) về Hội đồng bầu cử Quốc gia, 

Bộ Nội vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia 

đã được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. 

- Tại khoản 6 Mục I về công tác đảm bảo an ninh: rà soát, bổ sung kết quả 

của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trong việc bố trí lực lượng tham gia đảm 

bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu của các xã, huyện biên giới; việc 

tăng cường bố trí lực lượng ở các chốt biên giới để bảo vệ biên giới, ngăn chặn 

người xuất nhập cảnh trái phép và thực hiện các biện pháp phòng chống covid – 

19 trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử.  

- Tại Mục III về đánh giá kết quả: bám sát, đánh giá toàn diện trên các 

khía cạnh như: tỷ lệ cử tri tham gia đi bầu cao, đồng thuận và tin tưởng vào sự 

thành công của cuộc bầu cử; cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp 

luật; bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn; ngày bầu cử đã diễn ra với không khí 

vui tươi, đoàn kết, dân chủ, cử tri phấn khởi, hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, 

thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân... 

Nghiên cứu bổ sung nội dung để đánh giá, nêu bật được các cách làm 

sáng tạo, sự chủ động vào cuộc ngay từ đầu của các cấp, các ngành; công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các 

cấp, như: ngay sau tết Nguyên đán Tân Sửu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các 

huyện, thành phố; việc tham mưu Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh ban hành Kế hoạch 

kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; việc chỉ đạo in, phát trước danh sách 
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các ứng cử viên đến từng hộ gia đình để nghiên cứu, lựa chọn; đổi mới, sáng tạo 

trong công tác tuyên truyền, tăng cường tập huấn, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác bầu cử... 

- Về phần khó khăn: bổ sung khó khăn vốn có của tỉnh Lạng Sơn là tỉnh 

miền núi, địa bàn rộng, dân cư không tập trung; địa hình phức tạp, nhiều đồi núi 

cao chia cắt, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, đi lại khó khăn; cơ sở vật chất 

nhà văn hóa thôn nhiều nơi còn thiếu thốn. 

- Về nội dung đề xuất, kiến nghị tại Mục IV: bỏ kiến nghị về sửa đổi Điều 

71 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quy định 

này vẫn còn phù hợp với tình hình hiện nay. Nghiên cứu bổ sung các kiến nghị 

khác trên cơ sở khó khăn, vướng mắc của pháp luật và thực tiễn của tỉnh.  

2. Đối với dự thảo Kế hoạch  

- Nhất trí với đề xuất của Sở Nội vụ tại dự thảo Kế hoạch (hình thức tổ 

chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp; thành phần mời, thời gian tổ chức hội nghị dự 

kiến ngày 15/6/2021…).  

- Về tham luận tại Hội nghị: Sở Nội vụ nghiên cứu, lựa chọn các đơn vị 

tiêu biểu, chủ đề tham luận mang tính lan tỏa để báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền 

hinh tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện phóng sự về tổng kết 

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 Lạng Sơn với thời lượng khoảng 20 phút. 

Báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt Báo cáo phóng sự trước ngày 

12/6/2021. 

3. Về mẫu Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: rà soát 

nội dung, hình thức đảm bảo đúng mẫu số 40/HĐBCQG-HĐND của Nghị quyết 

số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.  

 Yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ 

quan liên quan khẩn trương tham mưu để bảo đảm Hội nghị tổng kết bầu cử 

được tổ chức chu đáo, trang trọng, đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: HC-QT, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường   
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