
BO NQI VU CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phñc 

S: LZ652BC-BNV Ha N5i, ngày 4 9 tháng 5 nám 2021 

BAO CÁO 
Kt qua kim tra cong tic bu cfr di biu Quc hi khoá XV 
va du bieu H91 dong nhan dan cac cap nhiçm ky 2021 - 2026 

ti 02 tinh Hôa Binh, Ling So'n 

De trin khai cong tác bu c1r di biu Quc hi khóa XV và di biu 
Hi dng nhân dan các Cap nhim kS 2021-2026 (sau day g(?i Chung la' cong tác 
bu cu'), tir ngày 13 dn ngày 14/5/2021, B Ni vi dà tè chüc 02 Doàn kim 
tra Cong tác bu cir tai tinh Hôa Birth và tinh Lang Son'. Các Doàn dâ den kiêm 
tra tai  mt s6 khu vrc bó phiu, lam vic vci Uy ban bu ci'r cüa 01 huyn, 
tmc khi lam vic v6i Ban chi d.o và Uy ban bu c'Cr cüa các tinh Hôa Binh, 
tinh L.ng San2. 

BO Ni vi báo cáo kt qua kim tra cong tác bu cü ti 02 tinh Hàa Binh, 
Lng San, cci thenhu sau: 

I. KET QUA TH1JC HIN TRIEN KHAI CONG TAC BAU cU 
1. Vic trin khai, quail trit Chi thj cüa B ChInh trj v cong tác 

bau cir va cac van ban co hen quan 

Ngay sau Hi nghj toàn quc cUa Hi dng bu c1r quc gia v8 cOng tác 
bâu cü, các tinh dã chü dng, khân truang to chrc hi nghj trin khai cOng tác 
b.0 cü DBQH khóa XV và dai  biu HIDND các c.p nhim kS' 2021-2026 d 
quán trit Chi thj s 45-CT/TW cüa B ChInh tn, K hoch cUa Hi dng bu 
cr quc gia va các vn bàn có lien quan. Các Tinh üy dd thành l.p Ban Chi do 
ve b.0 cu', Uy ban nhân dan (UBND) dã thành l.p UBBC, Ban bu ci:r dai biu 
Quc hi a don vi b.0 ci'i dai  biu Quc hi, Ban bu Ca di biu Hi dng 
nhãn dan a don vi bu ci'r di biu Hi dông nhân dan cüa 03 cap, thành 1p các 
To b.0 cr; dng thai dà xây dirng k6 hoach trin khai, ban hành các van bàn d 

'Doàn kim tra ti tinh Hôa Binh do B truOng BO Ni vi Phm Thj Thanh TrA lam Truàng doàn, 
Doàn kim tra tai  tinh Lang Scm do Thi.r trLrâng BO NOi  vi Tr.n Anli Tun lam Truâng doàn. Tham gia 02 
doàn kim tra cüa BO Ni vi con cO dai  din: BO Cong an, BO Y t và VAn phOng Chfnh phü. 

2  Doàn kim tra do BO trixông BO NQi vi Phrn Thi Thanh Trà lam Tri.nrng doàn dA di kim tra khu 
vrc bO phiu ti các xA: Dông BAc, Vihh Ti€n (huyn Kim Bôi); lam vic vài Uy ban bAu cCr huyn Kim Bôi; 
lam vic vài Ban Chi dao  vã Uy ban bâu cCr tlnh HOa Binh. 

Doànkim tra do Thx tnxàng BO Ni vij Trân Anh Tuân lam Tni&ng doàn ciA di kiêm tra khu vi,rc bO 
phiu tai  thj trân Met (huyn HUu LUng) và thi tn4n ThAnh Khé (huyn Tràng Dinh); lam vic vài UBBC huyn 
HUn LUng; lam vic vOi Ban Chi dao  và UBBC tinh Lung Son. 
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ciii the' hóa, chi dao  cong tác bu Cu dam bào diing ni dung, yêu cu và tin d 
quy djnh3. 

2. Ve vic thành 1p  các to chfrc phii trách bu cfr r dja phiro'ng 

Các t6 chüc phii trách bu cü cüa tinh Hàa Binh duqc thành 1p theo 
dung quy djnh cüa pháp luat  ve^ b.0 c1r, dà thành 1p 01 Uy ban bu cü c.p tinh; 
10 Uy ban bu ci'r cp huyn và 151 Uy ban b.0 cir cp xâ; 02 Ban b.0 cu' di 
biu Quc hi, 15 Ban bu cir 4i biu HDND cp tinh,78 Ban bu cü di biu 
HDND cp huyn, 1.004 Ban bu cü di biu HDND cp xã. D8 chu.n bj cho 
cuOc bu cir, các dja phucmg dã thành 1p 1.279 t bu cir. 

Tinh Lang San dà thành 1p 01 Uy ban bu c1r cp tinh; 11 Uy ban bu 
ctr c c* dai huyn và 200 Uy ban bu cir cp x; 02 Ban bu c.i biu Quc hi, 
14 Ban b6 cir dai biu HDND cap tinh, 83 Ban bu cir di biêu HDND cp 
huyn và 1.039 Ban b.0 ct'r di biêu HDND cp xã. De^ chun bj cho cuc bu 
cfi, các dja phi.rang dã thành 1p 1.562 to bu ct'r. 

3. Ve to chfrc Hi nghj hip thtrong 

Cong tác hip thuong an thu nhât, ln thu hai, l.n thir ba trên dja bàn 02 
tinh du dam bâo tin d thi gian, v s lucing, thành phân, ca cu dam báo 
theo dung humg dn quy djnh. 

Sau Hi nghj hip thucmg 1n thu ba, tinh Hôa Binh có 10 ngthi dirge 
l.p danh sách chmnh thuc di'i tiêu chu.n irng cir dai biu Quc hi khóa XV, 
trong do: Trung uang 02 ngithi, & dja phuang là 08 ngi.thi. Tng s ngi.ri 
dirge 1p danh sách chInh thuc dü tiêu chun t'rng cu dai  biu HDND cp tinh 
nhim k' 2021-2026 là 95 ngu?ñ trên tng s6 dai biu dirge bu theo quy djnh 
là 58 nguii, d.t t l bInh quân 1,64 lan so vói tng s dai biu dirge bu; tng 
s ngithi dirge 1p danh sách chInh thuc du tiêu chun irng cu dai  biu HDND 
cp huyn nhim kS' 2021-2026 là 550 nguñ trên tng s6 dai  biu dirge bu 
theo quy djnh là 333 ng.thi, dt t 1 bInh quãn 1,65 l.n so V0`1 tong s6 di biu 
duge bu; tng S6 nguYi dirge 1p danh sáeh chInh thue dü tiêu chun irng cu 

dai biêu HDND cap xa nhim kS 2021-2026 là 5576 ngi±i trên thng s8 dai 
biu dirge bâu theo quy dn1i là 3322 nguOi, dt t' 18 bInh quân 1,68 l.n so vâi 
thng s6 dai  biu dirge bu. 

Tlnh fly Hôa Blnh: ra Quy& djnh so 78-QD/TU ngày 12/01/2021 thành lap Ban Chi dao  ve^ bu th; 
UBND tinh ra Quy& djnh sO 169/QD-UBND ngày 26/01/2021 ye vic thành 1p Uy ban bâu ccr tinh Hôa Blnh, 
Uy ban bu cü dà hcp và p 
bu

han cong nhim vi cho tm thanh viOn; thành lap 03 Tieu ban giOp vic cho Uy ban 
dr tinh, gOm: TiOu ban Nhân sl,r và giài quyêt khieu nai,  to" cáo; Tieu ban An ninh, trt tr và y té; Tiu ban 

Thông tin, TuyOn truyOn bâu c; thành l.p 01 To giOp vic cho Uy ban bâu cü tinh; các TiOu ban, To giüp vic 
dà to" chirc h9p phân cong nhim viii cho các thành vi€n; thanh 1p các TO giáp vic cho Ti&i ban. 

Tinh fly Lang San: da ban hành Chi thj 03-CT/TU ngay 20/01/2021 vO Iành dao  cuc bu cCr dai  biu 
Quôc hi khóa XV và di biêu Hi dOng nhân dan các cap trên da bàn tinh Lang San nhim k' 2021 —2026. 
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Lang Son da ban hánh Chi thi 03/CT-UBND ngày 24/01/2021 v to chic 
cuc bâu c& di biêu QuOc hi khOa XV và dai  biu  HOi  dOng nhân dm các cp nhim k' 2021— 2026. 
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Sau Hi nghj hip thxang 1n th ba, tinh Lang Son có 10 nguôi duçic 
1p danh sách chInh thirc dU tiêu chu..n fxng cü dai  biêu Quôc hi khóa XV. 
Trong do & Trung rnmg 02 ngu&i, & dja phuang là 08 ngu&i; tong so ngui 
dixqc 1p danh sách chmnh thirc dü tiêu chun ing cü di biu HDND cap tinh 
nhim kS'  2021-2026 la' 93 ngi.thi trên tng s6 d.i biu duqc bu theo quy djnh la' 
55 nguñ, d.t t3 l bInh quãn 1,69 1n so vOi tng s di bMu &rçlc bâu; tong so 
ngii&i dirge l.p danh sách chInh thüc dü tiêu chuân irng cir di biêu HDND cap 
huyn nhim k' 2021-2026 la' 596 ngithi trên tng S6 c1i biu duçic bu theo 
quy djnh la' 360 ngithi, ctt t l bInh quãn 1,66 lan so v&i tong so di biêu &rcic 
b.u; tng s05  nguii duçic 1p danh sách cMnh thüc &tiêu chuân üng cu'  dai  biêu 
HDND cp xä nhim ki 2021-2026 la' 6.656 nguii trên tng s dai  biêu duçic 
bu là 3.962 nguèi, d.t t le^ bInh quân 1,68 lAn so vâi tng s o^ dai  biu duqc bAn. 

4. Vic t66  chu'c de;'  ngirôi frng cfr tip xuic, gp g& cfr tri và thirc hin 
quyen Van d9ng bau cir 

Sau Hi nghj hip thuang lAn thu ba, Ban Thi.r&ng trrc Uy ban Mt trn 
To quic Vit Nam cac cap tin hãnh thirc hin các buâc d8 nhftng ngr&i dü 
tiêu chuAn tham gia irng cCr dai  biu Quc hi khóa XV và dai  bi&i Hi dng 
nhân dan các cap thim ki 2021 - 2026 thrc hin vic van dng bAu c1r; báo 
cáo v&i cu' tri ve^ du kin Chuang trmnh hành dng cüa mInh nhm thic hi 
trách nhim dai  biu nêu duqc bâu lam dai  bi&i và trao di nhftng van dê ma 
c  tri quan tam. 

Ban Thumg trirc Uy ban M.t trn To qu& Vit Nam các cAp th chüc 
tip then chucnig trInh hành dng cüa các irng c& viên ctti biu Quc hi khóa 
XV và dai  biu Hi dng nhãn dan các cAp nhim kS'  2021-2026, dng thai có 
ke^ hoach  và  tao  diu kin d8 các üng ci:r viên thrc hin vic van dng bAn cr 
theo dñng nguyen tc dam chü - cong khai - bInh dAng và dng pháp lust, không 
lçci diing bâu tuyên truyen trái Hin pháp, pháp 1ut ho.c lam tn hai  dAn 
danh du, nhan phAm, uy tin, quyAn, lçii Ich ho p pháp cüa cá nhân, t chirc khác. 
Ben canh  do d8 giüp các irng Cu viên, nhAt la'các frng c1r viên Min d&u ung ci:r 
chuAn bj t& nhAt các di&u k.in cAn thit khi thirc hin vi A A A c tip xüc cu tn, tip 
xüc báo chi, truyAn thông trong suôt qua trinh 4n dng bAu cir, tinh HOa Binh 
phãn cOng các dng chI länh dao  chü ch& a dja phuung chü dng vâi tinh thAn 
tao diêu kin t& nhAt Cho nguai ung c*thrc hin quyAn van dng bAu cfx theo 
yêu câu cüa nguñ 1rng cü, không hn chê v s krcing và dja bàn; Uy ban Mt 
tran T6 quc Vit Nam tinh Hôa Binh và Uy ban Mt trn T6^ quc Vit Nam 
tinh Lang Son dã to chüc Hi nghj tp huân bi duOng k5 näng v8 nghip vi 
4n dng bAu c1r, xay dirng chircmg trInh, k8 hoach hãnh dng Cho ngu&i ducic 
giài thiu img cfx dai  bik Qu6c hi khOa XV và dai  biu  HOi  dng nhân dan 
tinh nhim kST 2021-2026; Ban Thuang trrc Uy ban M.t trn TOA qu& Vit 
Nam tinh Lng Scm dâ phôi hçip v&i Thu&ng trtrc HDND, UBND cing cAp trin 
khai kê hoach  tip xüc gita cu tn vâi nhung ngu&i üng cu dai  biki QUA  hi 
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dxçic to ch(rc ti 11 huyn, thành ph& thñ gian tin hành t1r ngày 07/5 dn ht 
ngày 15/5/2021, dam báo quyên van dng bâu ci'r It nha A  t 10 cu c. Tinh Hôa BIrth 
dd t6 chirc các Hi nghj tip xüc cir tri thông qua hinh thtrc Hi nghj trirc tuyn4  
ti dim cu cüa tinh v&i dim câu cUa các huyn nhm dam bão cho các diu 
kin an toàn phông chng djch Covid- 19 trong tinh hhih hin nay. 

5. Vic 1p và hem yet danh sách cfr tn, danh sách trich ngang, tiu 
sfr torn tt ngtrôi trng cii', cong tic chun bj bu cfr 

Trên cor si Nghj quy& ciia Hi dng bu Cu quc gia cong b danh sách 
chInh thrc nhirng nguôi ung cr di biu Quc hi khóa XV theo tiimg don vi 
bu c'Cr trong Ca nuóc và Ngh quyt cong b danh sách chmnh thixc nhthig nguii 
1rng ci'r dai  biu Hi dng nhãn dan cp tinh, c.p huyn và cp xL UBBC các 
cp dã chi dao5  các T au cü niêm y& danh sách trich ngang,tóm tat tiu sü 
nhfing ngu&i img cir di biu Quc hi khóa XV và di biu Hi dng nhán dan 
các cap nhiêm k)r 2021-2026 và danh sách cii' tri O các khu vi.rc bO phiu theo 
dung thai gian quy djnh. Bang niêm yet danh sách và tiu sir torn tt nhüng 
nguèi 1mg di duçic các dja phucing bô trI dt tai các vi trI thun lçii, trang tr9ng, 
dam bâo thun tin cho dr tn d dàng tim hiu thong tin v các 1mg dr viên. D 
chun bj t& cho hi nghi tip xüc cli tn, Van dng bu ci:r, UBBC tinh Hôa Binh 
dã chi dao  UBND các cp trong tinh thirc hin vic cung cp thông tin tinh hlnh 
phát trin kinh t - xd hi dja phi.rang cho các ling cu viên lam cci s6r d8 vit 
Chuang tinh hành dng vn dng tranh cli clia cá nhân. Tai  tinh Lang Son, hiên 
các x, phu?ing, thi trk tip tiic rd rà soát, 1p  bô sung danh sách cu'tH di vói 
tnrèng hçip elm fri có yêu cu dc bit (nhu tn m dau, già yu, khuyt t  hoc 
dang thrc hin each ly y th phông, chông djch bnh Covid-19...). 

•A •,. . P. , , A A A A . A 6. Vice giai quyet khieu n i, to cao cua cong dan ye cong  ti c bau cir, 
ve nhirng ngtrô'i frng cii' dii biêu Quôc hi, di biêu Hi dng nhân dan 

Tinh dn thOi dim Doàn kim tra, UBBC tinh HOa Binh nhn ducic 02 
don khiu nii, t6 cáo do i vri ngi.thi 1mg cli di biôu HOi  dng nhân dan tinh; 
dang trong thôi gian, qua trinh giái quyêt theo quy djnh ve^ bu cli; UBBC các 

huyn, thành phO nhn duçic 01 don tO cáo dôi vri ngt.thi 1mg cli dai  biu Hi 

Ti dim cu Van phöng Tinh fly Hôa Blnh và Van phông UBND tinh Hôa Blnh vài dim cu các 
huyn, thành phó vô tiôp xüc cüa cr tri vâi nh0ng ngtr&i 1mg dr di bik Quóc hi vâi 2.023 cIt tn tham dir; 
tit  xüc gift cIt tri vIti dai  biéu HDND tinh vIti 3.741 cIt tri tham dr; tiêp xàc giIta cIt fri vIti di biôu HDND 
cap xà vIti 36.620 cIt fri tham dr. 

Tinh HOa BIrth: 100% các xa, phuong, thj trân da tiên hành xong vic 1p và niêrn y& danh sách cIt fri 
(tong s6 638.315 cIt tn). Da rà soát thu câu và dóng horn phiôu dé chun bj cho ngày bâu cIt dam bào tién d 
quy djnh; 151/151 xã, phsong, thj trn và 1.279 To bâu cIt dà thirc hin vic niôm yet danh sách trich ngang, 
tiu sIr torn tat cUa ngui 1mg cIt di biu Quôc hi khóa xv và 1mg cIt di biu Hi dông nhân dan các cp 
nhim k5' 2021 -2026 dt 100%, dam bão theo quy dinh. 

Tinh L?ng  San: dn ngày 13/4/2021, UBND các xa, phumg, thi trân tren da bàn tinh Lang Son d 
tián hành xong vic niêm y& danh sãch cIt fri tai khu v11c bO phiu và ti trii sIt UBND cap xâ, dng thIti 
thông báo rng râi danh sách cIt tri và vic niém yet dê Nhân dan kiêm tra theo dOng quy djnh. Tng s6 cIt fri 
trén dia bàn tinh tfnh den thIti diôm hin tai là 582.241 cIt fri. 
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dng nhn dan cp huyn 6 , hin dang xem xét, trà lôi theo quy djnh; UBBC c.p 
xft dâ tiêp nhn 02 dan khiêu nai, t6 cáo d& vâi nguô'i i'rng cu' H6.  dng nhãn 
dan cp xã. Dâ giài quyt xong 02 dan theo quy dnh. Dn th&i dim kim tra, 
trén da ban tinh Lang San có 01 dan t cáo nguñ üng Cu Viêfl di biêu Hi 
dng nhân dan tinh nhim kS' 2021 - 2026, 01 dan &nghj xem xét tix cách rng 
Cu Viêfl di biu Hi dng nhân dan huyn8  nhim k' 2021 - 2026; 09 dan to cáo 
ngi.thi irng Cu Viêfl di biêu Hi dông nhân dan cap xa9  nhim kS'  2021 - 2026. 
UBBC các c.p dang tin hành xem xét, giài quyt, trong do, dä giài quyt 01 
dan d nghj xem xét tix each 1mg viên dai  biu Hi dng nhân dan huyn; 
06/09 don t cáo nguii 1mg cfr viên di biu Hi dng nhãn dan cp xã'°  dáng 
theo quy dinh. 

7. Cong tác thông tin, tuyên truyn trong cuc bu cfr; cong tác 
chun bj cho ngày bu cfr 

UBBC 02 tinh dã tIch circ chi do Tiu ban tuyên truyn ph& hçip vi 
các cci quan lien quan chü dng thirc hin t& cong tác thông tin tuyên truyn 
theo tmng giai do?n cüa cuc b.0 cfr, phü hop von yêu cao u và ni dung cn cung 
c.p dn to' th nhân dan ding nhi.r thông tin htr&ng dn dn các t chi.'rc và cá 
nhãn cO lien quan v cong tác bâu dr theo Huang dn sé, 1 69-HD/BTGTW 
ngày 20/01/2021 cüa Ban Tuyên giáo Trung irang vOni nhiu phuang thlrc da 
dang, phong phu1 1),  sat thirc tê, dam an tiên d6 dê ra, chIt dng n.m bt tinh 
hInh tu tuOnng, dir Mn xä hi ve cuc bu elm, kip thOni djnh hu&ng, d.0 tranh 
phãn bác 1un diu xuyên tc cIta các the lirc thIt djch, ca hi chInh tri cMng 
phá cuc bu cu'(nht là trên mg x hi); các dja phuang dang tp trung dy 
manh tuyen truyn và trin khai các hot dng phiic vi Cong tác bu elm, vOi 
nhi&u hInh thlrc phong phIt, phIt hop diu kin thirc t, mOn them chuyên mi1c 
phát thanh ve^ bu elm, hOi dáp ve^ dai  biu Qu& hi khóa XV và di bik 
HDND các cap nhim kS'  2021-2026, ye cong tác to^ chlrc chi dao  trin khai 
thrc hin các buOnc, quy tninh clia cuc bu clr; milc dIch nghia cIta cuc bu 
elm, quyn và nghia vi cIta elm tn, tang ctrOnng thOni luqng phát song; t6 ehlrc 
tuyên truyn v bu cIt cho eli tn là phi nIt dc thIt; th chIme các Hi thi trrc 
tuyen tim hiêu ye cuc bâu elm; tO chIme Cho doàn viên, cong nhân, viên chIme, 

6 ThAnh ph6 HOa Binh nhn discic 01 dan M cáo d6i vài ngtthi ling cir di biu I-IDND thành ph6. 
' Phtrmg QuS'nh  Lam dâ nhn 02 dan khiu nai  cUa cong dan. Tiu ban giâi quyt khiéu nai,  t6 cáo 

phumg d lam vic vài cong dan và Ban bu Ca và giãi quyêt xong 2 dan (dat t5 1 100%) và No  cáo vài Uy 
ban bAu cr pha&ng và UBBC thành ph& 

8  Huyn Van Quan, tinh Lang San. 
01 dcm xa Bang Hctu, 01 dcm ?x xA BAc Thüy, huyn Chi Lang; 02 don 6r xà Httu Le-̂ , huyn Van 

Quan; 01 don ô xa Flñng Vit, huyn Tràng Dinh; 01 dcm dr xg TA Mich, 01 dan dr xa Khánh Xuân, huyn 
Lc Binh; 02 don a xA Quyêt Thang, huyn Httu LOng. 

'° COn 01 dan & xa Bàc ThOy, huyn Chi Lang; 02 dan dr xa Hftu L, huyn Van Quan dang xem xét, 
giái quy& theo quy djnli. 

"Báo HOaBlnh, Dài Phát thanh Va Truyn hlnh tinh, C6ng thông tin din tü tinh, Trung tam Van hOa, 
The thao vã Truyen thong các huyen, thanh pho, . . thamg xuyen duy tri các chuyen mic hoi dáp, huong dn 
vO nghip vi cong tác bâu ci'r, ma chuyán trang vã dang tãi các tin, bài, tác phAm, phOng sv,  clip v các ni 
dung lien quan dn Cong tác bâu ca Dai  biu Quóc hi và di biu Hi dong nhân dan các cap. 
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ngrnM lao do ng tham gia Cuc thi trrc tuyn "Tim hiu pháp 1ut v8 bu cir dal 
biu Quc hi và dai  biu  HOi  dng nhân dan" do B6 Tix pháp và Van phông 
Quc hi phát dng; tuyên truyn bang các pa-no, áp-phIch, bäng-rôn, khu 
hiu d 1p d.t & tuyn ththng, triic thr?ing trung tam, các khu dông dan cu, in 
và cap phát "S tay kim phiu" Cho các To bâu Cu'2 ; cp nh.t len trang thông 
tin din tü và các nhóm zalo cüa khu ph, t6 dan cu, bàn tin sinh hoat  chi b, 
pano, bang rOn, t6 roi, t& gap, áp phIch ... bâo dam tMng nhât ye tu tuO'ng chmnh 
trj và hãnh dng trong Dâng, tao  sir dng thun trong toàn xä hi, hixàng ti 
ngày b.0 cCr thçrc s11 là ngày Hi cUa toàn dan. 

8. Cong tác dam No an ninh tr@ tir, an toàn, y t (nht là các 
phiro'ng an phông, chng djch Covid-19) trong cuc bu cfr 

Qua kim tra Cho thy tInh hInh an ninh chinh trj ni bô, an ninh kinh t, 
van hóa, tu tu&ng, an ninh trong ton giáo, dan tc trên dja bàn 02 tinh nhIn Chung 
n djnh, chua xãy ra các vu vic phirc tp có ành hu&ng dn cong tác bào dam 

an ninh trt ti7r, an toàn xä hi cuc bu c1r. Tuy nhiên, các th8 1c thu djch, cac 
phn Er Co hi chInh trj trit dê lçii dung vic to chüc Cuc bâu cü dê day mnh 
các hoat  dng phá hoai; thurc hin "din bin hôa buinh", bao  loan, lt doA nhim 
xóa bO vai trô länh dao  cüa Dãng và chê d6 xä hi chci nghTa & nuâc ta. Dc bia 
là các th8 lirc phãn dg dã igi dung tinh hlnh din bin phüc tap  cüa djch bnh 
Covid- 19 de^ kIch dng Cu tri không di bâu cu'. 

TInh hlnh djch bnh Covid-19 & hai tinh có din bin phc tap,  trên dja 
bàn tinh Hôa Binh hin có 06 ca ducing tinh vi Covid-19 dã dticc each ly y t; 
cách ly tai  cci s each ly tp trung 102 trung ho each ly tai  nhà 165 truè'ng 
hap; trên dja bàn tinh Lang San hin có 14 Ca s0 each ly y te tap trung (bao 
gôm trong co s& y tê Va ngoài ca s y t) vói 16 ca duang tinh vOi Covid- 19 
(dà duçie each ly y t), 1041 tru&ng hop cách ly tai  Ca s& each ly t  trung, each 
ly tai  nhà 3.979 tnthng hcip. Truóc tmnh hInh djch bnh Covid -19 dang din 
bin phirc tap, 02 tinh dã thành 1p Ban Chi dao  phông, chng dch bnh 
Covid-19, các tinh dã và dang tip tic xây drng các phuong an, kjeh bàn d8'  t, 
chire ngày b.0 cu an toàn, thành cong. 

Ben cath  vic tich cue, chü dng phông cMng djch bnh Covid-19, tinh 
Hôa Binh(")  con chü dng các phirong an phOng chng thiên tai, bâo lü trong 
dip bu cu. 

12 Sr Ttr pháp tinh Lang Son dA biên soon và phát hành 2.500 cu 6n ti 1iu "Tim hiu pháp 1ut ve^ bu cCr di 
biu QUO c hi và dai  biu  HOi  dngnhân dan" cap phát inin phI cho ca s&; biên son b6 de' cixong tuyên truynLut 
Bâu cO dai  biu Qu6c hOi  và di biéu H*i dông nhan dan; hi.rOng Ong CuOc thi trijc tuyen "Tim hiêu pháp lut ye bâu 
cCr di biu Quc hii và di bieu Hi dOng nhân dan". 

13  UBND tinh BOa Binh dA ban hành Quyêt djnh so 870/QD4JBND các huyn, thành phó da ban hành k 
hoach ci,i the;' chO dng Ong phO vOi thOng tInh huong thiên tai có the xãy ra, dông th&i chi dao  các xâ, phirOng, thi 
tnin trin khai xây di,rng phirong an clii tiët fing phO vOi các tlnh hung CO the'xãy ra theo phirong châm 4 ti ch (clii 
huy tai  ch; lrc hrcmg ti ch; phucmg tin, vt tir tai  chO và hu cèn ti ch). 
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9. Vic b66  trI, sp xp, trang hoàng & các dja dim bó phiu 

Can cir quy djnh cUa Ludt B.0 cir, UBND các huyn, thành ph6 thuc 
tinh Hôa Binh và tinh Lan  g Son d phê chun khu virc bô phi u, UBND cp xà 
cia quy djnh khu virc bó phiu ô dja phiicmg. Thirc hin huóng dn cüa B 
trtr&ng BÔ NOM vi tai  Thông tu so^ 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021, tai  các 
khu vrc bó phiu trên dja bàn 02 tinh cia trang trI Ca bàn dam bâo theo quy 
djnh và phü ho  p vói diêu kin thrc tê cija phumg. 

II. DANH GIA CHUNG 

1.Uudim 

Tai th?yi dim Doàn dn lam vic, các ni dung Cong vic thuc ni dung 
kim tra tai tinh Hôa Binh và tinh Lang Son cia co bàn hoãn thành theo ljch 
trinh, các tinh cia và dang t6 chi.'rc tip xüc ci'r tn, vn dng bu ci'r, tuyên truyn 
ve cong tác bu cir, thirc hin các bin pháp bào dam phông chng djch bnh 
Covid -19 theo diing quy djnh. Chu-an bj các diu kin phitc vii ngày b.0 cü, 
tp hun nghip vi cho các thành viên thirc hin cong tác b.0 cü. UBBC tai  các 
tinh chun bj báo cáo v8 tinh hInh, tin d6 cong tác bu cir tai  dja phuang 
nghiêm tüc, chu dáo, có ch.t luçmg và lam rö dy dü các vn d Doàn Cong tác 
yeu cu. 

Doàn kim tra dánh giá cao sr chü dng, tIch circ, trách nhim ciia cp 
Uy và chInh quyn 02 tinh Hôa Binh, Lang San trong cong tác lanh dao,  chi 
dao, huy dng sirc manh cüa cã h8 thng chInh trj và phát buy vai trô cüa các 
ca quan nhà nuóc vra trin khai cong tác chu.n bj bu c'cr dam báo tin d, 
dung quy djrih cüa Ludt bu c1r dai  biu Quc hi và dai  biu Hi ding nhan 
dan và các v5n bàn hithng dn ve^ b.0 cir, v'üa dam bào cOng tác phông chng 
dch bnh Covid-19 và phát trin kinh t - xd hi có hiu qua. Cu the^ nhu: 

- 

 

De^ trin khai cong tác bu cir, Tinhüy, HDND, UBND, UBMTTQVN 
tinh Hôa Binh và tinh Lang San cia ban hành các van bàn chi dao,  trin khai 
cOng tác b.0 cir; thành 1p Ban chi dao  và các t8 chüc phii trách bu cii dy dü 
theo dung quy djnh; 

- Mc dü trong th&i dim hin nay, djch bnh Covid-19 có din bin 
phic tap  trên cija bàn 02 tinh. Tuy nhiên, vOi sir no^ hrc, quy& tam r.t cao cüa 
cap üy, chInh quyn, MUQ các cap cüa 02 tinh cia tp trung cao d6 cho cuc 
bu c'Cr DBQH và dai  biu Hi dng nhán dan các c.p nhim kS' 2021-2026. 
Den nay, các cong vic chu.n bj cho cuc bu cr cüa 02 tinh bào dam di'ing 
tin do theo quy djnh; 

- Các tinh cia tô  chuc nhi&u cuc Hi nghj quán trit, trin khai cOng tác 
bu cCr; cia t6 chüc hi nghj trrc tuyn tIr tinh xung dn c.p huyn, c.p xa, 
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thôn, t6 dan ph d t.p hun nghip viii cong tác bu cü cho các thành vi8n t 
chirc phV trách bu cu' các cp cüa tinh; 

- Các tinh cCng dd quan tam dn cong tác thông tin tuyên truyn ve^ b.0 
cir; trin khai quyt lit dçt cao dim thn cong trn áp ti phim, bâo dam an 
ninh trt tir, an toàn xã hi trên dja bàn; c6 gang chu.n bj t& kinh phi, diu kin 
Ca s& 4t cht phic vi cuc bu c*. Chü trong cOng tác phông, chng djch 
Covid- 19; 

- Cong tác nhân sv tinh Hôa Binh có sir chi do sat sao, ca cu, thành 
phn dam báo, vic My kin cir tri ncri Cu ti-n thirc hin tot, vic tO chCrc hi 
nghj hip thuang ln hai, hip thuong ln ba di.rçic chu.n bi Chu dáo, dam bâo 
theo tin dO thai gian quy djnh. Dc bit v ca cu nguäi üng cu' nhu: TS'  l n 
üng Cu di biu QuOc ho là 6 ngui (=60%), rng cr HDND cap tinh là 36 
nguM (=38%), irng ci1 HDND cap huyn là 213 ngui (=30%), cp xã là 2.109 
nguM (=:38%);  T l ngu?ii dan tOe  thiu sO img cü di biu QUA  ho,  la' 6 
ngu?Yi (=60%), irng cCr HDND Cap tinh la 64 ngllô!i  (67%), irng cr HDND Cap 
huyn là 408 nguii (=74%), c.p xã là 4.538 nguèi (=81%); 

- Tinh Lang San dã thirc hin tOt v8 co cu, thành phn trong cong tác 
nhan sir, vic 1y kin c'L:r tri nai cu tr(i thire hin tOt, vic tO ehüc hOi  nghj 
hip thuang 1n hai, hip thuong 1n ba dugc chun bj Chu dá o, dam bào theo 
tin dO thi gian quy djnh. T' lq^ nt irng cu' di biu QUOC hQi là 03 ngui (30 

ü'ng ci'r HDND Cp tinh là 37 nguèi (39,78%), irng cir HDND cp huyn 
la' 265 nguii (44,31%), c.p xã là 2.575 ngi.thi (38,68%); T lq̂  nguôi dan tOc 
thiu sO ung cir d.i biu Quôc hOi  la' 09 ngithi (90%), 1r11g cu'  HDND Cap tinh 
là 64 ngui (68,82%), img cü HDND cp huyn là 420 ngu?ii (70,23%), cap 
xã là 5.931 ngu?i (89,09%); 

- Quan tam dOn cong tác dam bào an ninh trt tr và y tO, coi day la' 
nhim vu quan trong gop phân dam báo tot cho CUC bu Cu'  din ra thành cong 
ti dja phixang; tQp trung giài quyOt tot don thu khiOu ni, tO cáo cüa cong dan 
v6 bu cu; dam bâo các diu kin v6 kinh phi, ca si v.t chat dO phiic vu cong 
tác b.0 cu', quan tam tâi vic trang trI khu vtrc bô phiOu. 

A 2. MQt so ton  tai, hn che 
- MOt sO don vj xä, thj trân trong Cong tác tuyOn truyên (cô', pano, ap 

phIch, biOu ngtt con thua that) chua dt yêu câu cho vic tuyên truyOn, co dng 
ngthi dan sao cho ngày bâu cu d(ing là ngày HOi  cüa to' dan. VI vy, cn chü 
trong han ntta cong tác tuyên truyn, c6 dng ti các khu vac bO phiu; 

- MOt sO dan A xã, thj trân chua chü trong dOn cong tác thông tin báo 
cáo, trong báo cáo tiên dO chua näm rO trInh ti, các mOc thai gian thixc hin 
quy dnh vO bu Cu; 

- Trong giai don du triOn khai cong tác bAu cu, Vic. quy djnh su dung 
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các mu du (nhu mu du T au cü) phc vi cong tác bu Cu gitta các cc 
quan có thâm quy (Hi dông bu c1r quôc gia và B CA  an) chua có sir 
thông nh.t, gay khó khän Cho dja phung trong t6 chi'rc thirc hin dam bào tin 
do^ thi gian quy djnh; 

- Vic niêm yt danh sách cir tri dâ ducic tin hành dam bào tin ct, tuy 
nhiên a mt si don vi danh sách c1r tri niêm y& thrc hin & giy A3 khô d9c 
nên c6 chtr nhO, cü tri khó theo dOi; 

- Vic t chirc khu virc bö phiu a mt so nci chua dam bào yêu câu 
(nhi.r vic ve sinh s.ch se các vt ding, có bin pháp chng nng nóng Cho c* 
tn trong khi chi dcii bO phiu...). C.n tang cix&ng kim tra d vic t6 chirc 
phông bO phiu dam báo dCing theo quy dnh; 

- Mt S8 can b, cong chüc a cp xã chixa có kinh nghim trong cong 
tác bu cir, nghiên cáu các van bàn chua k' dn dn trong qua trInh trin khai 
thrc hin con 1ii11g tüng; 

- Vic hem yt danh sách ci:r tri dã niêm yát dung thii gian quy djnh 
nhixng chua dng b, thông tin cUa ci:r tri có noi, có nguii chua chInh xác 
chua thuing xuyen &rçlc cp nht kip th&i thu&ng xuyên; 

- Mt s6 nhà nhà van hóa xà, thôn và các dja dim duqc ch9n lam khu 
vuc bO phiêu dià xung cp, có din tIch nhO, trang thiét bj cOn thiu thn; 

- Truàc tInh hInh djch bnh Covid- 19 ngày càng din bin phuc tap, dn 
thai diem hin nay trên dja bàn tinh Lang Son dã phát hin mt s trueing ho 
dumg tinh Covid- 19; Bnh vin Phi Lang Scm 14  và  Mt  s6 trung tam y tê  cp 
huyn, Co so cách ly dä phãi áp diing bin pháp cách ly y tê  phOng, chông djch 
Covid- 19 theo quy djnh cüa B6 Y t, do 4y cap xà phãi cp nh.t lien tic so 
1uçm9 ccutri dang th%rc hin cách ly, cong vic cüa các thành viên To bâu cu va 

To Y tê cong  dng gp rt nhiu khó kh.n, phuc tap. 

III. MEN NGH! CUA D!A PH1Y(YNG 

1. Tinh HOa Binh và tinh Lang Son la' tinh mien nñi, vüng cao, biên giOi, 
kinh té - xà hi can nhiu khó khan, chua can di ducmc ngãn sách, các tinh d 
nghj Trung uang tip tiic quan tam cp b 0^ sung dam báo kinh phi phc vi cong 
tác bâu cu dai  biu Quôc hi và dai  biu Hi dong nhn dan các cp trên dja 
bàn cUa tinh; 

2. D ngh B Cong an tip titc chi do các don vi trrc thuc quan tam 
hotrç trong cong tác rà soát, xác in nâ sr và tra cu, trao dM thông tin  i  
kip th?yi lien quan dn nhãn sr irng cO di biêu Quôc hi và Hi dông nhân dan 
các cp. 

14 Ban Chi do phông, cMng djch Covid-19 tlnh ban hành Quyt dinh  so 7 1/QD-BCD ngay 06/5/2021 
v vic áp ding bin pháp cách ly y th phOng, chông djch COVID- 19 ti Bnh vin PhOi Lung Son ttr 15 gRi 00 
phUt, ngày 06/5/2021 den khi cO tInh hlnh mâi cho phép hoat dng tth 14  Bnh vin PhOi Lang Son thuc Thôn 
Na Pan, XA Hoàng Dông, Thàn1 phO Lang Son, khu vrc bO phiu so" 9. 
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IV. MEN NGH! CUA DOAN KIEM TRA DOI vO[ CAC DIA  PHIfC%NG 

Doãn kim tra cong tác bu ci:r yêu cu Ban Chi dto bu cr, UBBC, Tinh 
üy Thtthng trirc Hi dông than dan, UBND, Uy ban M.t trn T quc Vit Nam 
các t'mh Hôa Binh, Lang San luu thirc hin tOt mt so cOng vic sau day: 

1. Tp trung lânh d?o,  chi  dao  quyt lit, toàn din các mt cong tác dê 
hoãn thành t& vic chun bj cho ngày bâu c1r dang dn gn (23/5/2021). Cap 
üy, chInh quyn can tip tiic quán trit, thông tin, tuyên truyn các quy djnh cüa 
Dãng, pháp lut Nhà nuóc v  các huó c1 ng dn ye bâu r de bào dam cuc b.0 ci 
din ra thrc sr dan chü, khách quan, bInh dàng, dung pháp lut, phü hop véd 
tInh hInh thirc t8 cüa trng dja phucmg,an toàn, tiêt kim và ngày bâu cfr thirc sir 
là ngày hi cUa toàn dân.Tao diu kin thun lqi nht de^ Nban dan thirc hin 
day dü quyn lam chü trong vic lra chçn, giói thiu, b.0 nguYi có du' di'ic, dü 
tai, xirng dáng d.i din cho Nhãn dan ca nuóc tai  Quc hi và Hi dng nhân 
dan các cap. 

2. Tip tiic rd soát d8 chñ dng b sung, diu chinh danh sách cir tn, 
tránh sai, sot, bào dam quyên bâu c1r cüa cü tn, nhât là nMrig cfr tri di lam 
vic & xa tr& v, hoc nhing cir tri là ngixi nai khác den lam vic, sinh song 
trên dja bàn, ci'r trI a các khu cOng nghip. Chc vic them yet danh sách ci'r 
tn, danh sách nguai irng Cu, tiu si:r torn tt không qua cao d8 cfr tri d8 tim 
hiu. Rà soát k5 c1r tri già yu, ci'r tri bj each ly y tê  de^ cO phi.rang an thirc hin 
t& cong tác bu cu, dam bào cho các cU tn duçic thirc hin tOt quyên bu cü. 

3. TV trung tuyên truyên cho ngày bâu cir, to không khi ph.n khai, h 
h&i trong Nhan dan vâi nhiu hInh thüc tuyên tmyn vài tn xut cao han, nh.t 
la'trên các phucing tin thông tin dai  ching, h thong mpg xa hi và các hmnh 
thirc tuyên truyên trrc quan (qua cii, bng rOn, khâu hiu, pano ... ); chü hmnh 
thüc tuyên truyn và 4n dng cir tri tIch crc, chU dng, trirc tip di b.0 cu' (nh.t 
là các d6i tuçing ph1i nü, ngtr?i dan tc thiu s6, nguai lao dng di lam an xa...). 

4. RA soát k ci'r tri la' ng.thi già yu, cir tri bj each ly y t, sinh viên, 
nguYi lao dng tth ve^ dja pinrang dê có phi.rang an thirc hin t& cong tác b.0 
cu, dam bão cho các cu tri dugc thrc hin tot quyn bu cu. 

5. Thu&ng xuyên, tang cumg kiêm tra, giám sat d kjp thai phát hin sai 
sot, có bin pháp khc phic; báo cáo kip thai cho Hi dng bAu cu quc gia 
các din bin phát sinh trong qua trInh truóc, trong và sau ngày b.0 cü. Chi do 
các 1rc lucmg Cong an, Quân di phi ho  p chat chê de^ bão dam an ninh, trât tu, 
an toàn tuyt dói cho ngày b.0 cu; chü dng kim tra, eó các phuang an phông 
ngi'ra, di phó vOi nhftng tInh huông xâu tht có th xày ra. Lam t& cong tác 
tip cOng dãii, giãi quy& khiu ni, to cáo ngay tir co sa, không d xày na các 
vu vic khiu kin dông nguai, các tInh huOng bt nga trong ngày bu dr. 

6. Xây drng ké hoch, phuang an, kjch Win chi tit, Cu the , chu nhttng 
tInh hung phát sinh d8 chü dng trong phOng, chng djch bnh Covid- 19; thirc 
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hin nghiêm các vn ban hu&ng dn cüa Hi dng bu cr quc gia, M.t tr.n 
To quôc Vit Nam v8 t6 chirc bu cr trong diu kiin djch bnh Covid-19. 

Trên day la' Báo cáo k& qua kim tra cong tác bu cir dai  biu Quc hi 
khóa XV và dai biu HDND các cp nhiêm kS'  2021-2026 ti tinh Hôa Binh và 
tinh Ltng Son, B8 Ni vu tr

,
ng báo cáo Hi dng bu cix quc gia, Chinh 

phu, Thu tucmg Chinh phu.!. ..- 

• BQTR1NG Noz nhan. 
- Hi dng bu cfr Quc gia (d b/c); f 
- Thñ tisàng ChInh phü (dê b/c); 
- Các Phó Thu tithng ChInh phü (d b/c); 
- Van phOng Hi dong bu cCr quôc gia; 
- VAn phOng ChInh phü; 
- Các B: Quoc phông, Cong an, Y t Thông tin 
vâ Truyn thông (dé ph6i hop thijc hin); 

- Uy ban b.0 ci'r các tinh: Hôa Binh, Lang  San; 
- B6 tnràng Pham Thj Thanh Trà; 
- Các Thi'r tnr&ng; 
- Lixu: VT, CQDP (2b). 

Phm Thi Thanh Trã 
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