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THÔNG BÁO 
Kết luận của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
tại Hội nghị ngày 11 tháng 5 năm 2021 

----- 
 
 

Ngày 11/5/2021, 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 (sau đây gọi tắt là 
Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh) đã tổ chức Hội nghị mở rộng (mời thêm các thành viên 
Uỷ ban bầu cử tỉnh; bí thư, chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố), 

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên 
Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Báo cáo tiến độ, tình hình triển khai công tác bầu cử 
đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của các thành phần dự Hội nghị, 
đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh kết luận như sau: 

1. Về kết quả đạt được: Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015, các quy định pháp luật và quan điểm, chủ trương của 
Đảng, đến thời điểm hiện nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã tích cực, chủ 
động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử; đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 
quy trình về công tác bầu cử bảo đảm theo đúng tiến độ, đúng quy định, như: 
Việc ấn định tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác 
hiệp thương; lập, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm 
tắt của người ứng cử; công tác thông tin tuyên truyền bầu cử; công tác bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn tỉnh; công tác tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị 
cơ sở vật chất phục vụ bầu cử bảo đảm theo quy định; thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, giám sát; trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công 
tác tiếp xúc cử tri đã chủ động giảm tiếp xúc trực tiếp và tăng cường hình thức 
tiếp xúc cử tri trực tuyến. Đến thời điểm hiện nay tình hình trên địa bàn tỉnh cơ 
bản ổn định, không có vấn đề nổi cộm, phát s inh điểm nóng.  

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế: Trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo có thời điểm việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của 
cấp trên với cấp dưới, cấp tỉnh đối với cấp huyện, nhất là cấp huyện đối với cấp 
xã chưa kịp thời, sâu sát, còn tâm lý chủ quan; đặc biệt trong công tác nhân sự, 
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dẫn đến sai sót (có 02 huyện phải giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp 
xã do không bảo đảm số dư theo quy định của Luật); việc triển khai tinh thần chỉ 
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Uỷ ban bầu cử tỉnh 
có nơi, có việc còn để sảy ra sai sót; có nơi triển khai thực hiện trong thời gian 
đầu còn nhiều lúng túng; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có thời 
điểm chưa tốt, chưa chặt chẽ; công tác thông tin tuyên truyền chưa thực sự sâu 
rộng (tuyên truyền trực quan tập trung chủ yếu ở trung tâm huyện, thành phố, 
thị trấn; tại các nơi như liên thôn, liên xã chưa được chú trọng). Cơ sở vật chất 
các nhà văn hoá xã, thôn và địa điểm chọn làm khu vực bầu cử, còn nhiều nơi 
chưa bảo đảm, xuống cấp, đặc biệt tại các xã... 

3. Để chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho công tác bầu cử; bảo đảm cuộc 
bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Ban Chỉ 
đạo bầu cử tỉnh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ như đã nêu trong 
Báo cáo, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt 
hơn nữa một số nội dung trong thời gian tới: 

3.1. Tiếp tục tăng cường, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng 

tinh thần chỉ đạo của Trung ương (Chỉ thị số 45-CV/TW, ngày 20/6/2021 của 
Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 
660/HĐBCQG-VP, ngày 06/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp 
tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; Hướng dẫn số 61/HD-MTTW, ngày 
04/5/2021 của Uỷ ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam về tổ chức hội 
nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch 

Covid-19) và các văn bản của Trung ương, của tỉnh hướng dẫn về công tác bầu 
cử. Đồng thời thực hiện tốt các Chỉ thị, Công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng 
Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịnh Covid-19. Chủ 
động xây dựng phương án, kịch bản cụ thể, chặt chẽ trong bối cảnh dịch bệnh 
đang biễn biến phức tạp hiện nay, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra thành 
công, an toàn, hiệu quả, đúng quy định. 

3.2. Về công tác nhân sự: Chuẩn bị thật tốt việc tiếp xúc cử tri, vận động 
bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp phù hợp 
với điều kiện thực tế; quan tâm hỗ trợ các ứng cử viên trong chuẩn bị chương 
trình hành động, tổ chức tiếp xúc cử tri, để Nhân dân có ấn tượng tốt, cảm nhận 
được sự chu đáo, kỹ lưỡng trong xây dựng chương trình hành động của từng 
ứng viên. Thực hiện tốt việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt 

những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 
tiếp tục rà soát cử tri, nắm sát tình hình mọi đối tượng trên địa bàn để có các 
phương án xử lý phù hợp, bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất; phân công 
trách nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với từng cơ 
quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm phối hợp tốt 
giữa các khâu, tránh sai sót. 
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3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức 
đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, như: Tuyên truyền trực 
quan (băng rôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích…), tuyên truyền miệng tới từng hộ gia 
đình; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Phát 
huy vai trò, tính tiên phong của cán bộ đảng viên với sự tham gia tích cực của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
đến thôn, tổ dân phố thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, 
về nhân sự ứng cử để bảo đảm cử tri đi bầu đủ, bầu đúng định hướng; chú trọng 
đấu tranh, phản bác mạnh mẽ, hiệu quả với các điểm sai trái, xuyên tạc của các 
thể lực thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Công tác tuyên truyền cao 
điểm là tuần lễ trước ngày bầu cử và ngày bầu cử chính thức 23/5/2021, đồng 
thời đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, 
việc tốt trên các lĩnh vực để tạo không khí thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội của 
toàn dân, để người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao. 

 3.4. Rà soát, có giải pháp bảo đảm tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 
bị y tế phục vụ các điểm bầu cử, đặc biệt các nhà văn hoá, điểm bầu cử ở thôn 
(phấn đấu hoàn thiện xong trước ngày 16/5/2021 - để sẵn sàng phục vụ công tác 
bầu cử). Bảo đảm các địa điểm được chọn làm khu vực bỏ phiếu trang trọng, 
sạch đẹp, an toàn.  

3.5. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tuần cao 
điểm trước và ngày bầu cử; chủ động nắm chắc địa bàn, đặc biệt là các địa bàn 
trọng điểm, khu vực biên giới, kịp thời giải quyết những bức xúc, khiếu nại, tố cáo 
liên quan đến nhân sự bầu cử. Đồng thời xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy 
định, đặc biệt là các hoạt động, các đối tượng chống phá công tác bầu cử. 

3.6. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chỉ đạo 
bầu cử, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp thường xuyên 
kiểm tra, nắm bắt sát sao tình hình, nhất là địa bàn, đơn vị mình được giao phụ 
trách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị hoặc báo cáo cấp 
có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ảnh hưởng 
đến cuộc bầu cử. Đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra sai sót 
tại địa bàn, lĩnh vực mình được giao phụ trách. 

 

Nơi nhận: 

- Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, 
- Thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh, 
- Các huyện uỷ, thành uỷ, 
- UBND các huyện, thành phố, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 
 
 
 
 
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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