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BÁO CÁO 

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn  

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu 

cử, Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, HĐND huyện, UBND huyện, UBBC 

huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng Luật các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, 

triển khai công tác bầu cử trên địa bàn như: Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện 

uỷ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về triển khai công tác bầu cử; các kế 

hoạch của UBBC huyện về triển khai công tác bầu cử…, tổng số văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử của huyện đã ban hành là trên 100 

văn bản. Do kịp thời ban hành các văn bản nên việc triển khai các nhiệm vụ liên 

quan đến bầu cử trên địa bàn đảm bảo yêu cầu đề ra; ở các mốc thời gian quan 

trọng theo quy định của Luật bầu cử như thời gian thành lập UBBC, tổ chức các 

hội nghị hiệp thương, thành lập các ban bầu cử, tổ bầu cử... UBBC huyện đều có 

văn bản đôn đốc, nhắc nhở nên không có tình trạng việc thành lập các tổ chức 

bầu cử hoặc triển khai các nội dung công việc bầu cử bị chậm muộn. 

2. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xác định và ấn định số 

đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp 

Việc thành lập và hoạt động của Uỷ ban bầu cử và các tổ chức phụ trách 

bầu cử từ huyện đến xã được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định từ Điều 21 

đến Điều 28 của Luật Bầu cử, cụ thể:  

2.1. Cấp huyện: 

* Đối với Uỷ ban bầu cử huyện: 

- Việc thành lập Uỷ ban bầu cử huyện: Uỷ ban nhân dân huyện ban hành 

Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2021-2026 (trước 15 

ngày so với quy định của Luật Bầu cử - ngày 07/2). 

- Thành phần, số lượng UBBC huyện đảm bảo theo khoản 2, Điều 22 Luật 

Bầu cử, cụ thể: Uỷ ban bầu cử huyện gồm có 15 thành viên, trong đó đồng chí 

Chủ tịch UBBC là Chủ tịch UBND huyện, 04 đồng chí Phó Chủ tịch UBBC đại 

diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện và Chủ tịch Uỷ ban UBMTTQ huyện; 10 

thành viên còn lại của UBBC là đại diện các ban xây dựng Đảng huyện, MTTQ 
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và các tổ chức chính trị xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn. 

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBBC huyện theo đúng quy định tại 

Điều 23 của Luật bầu cử: UBBC huyện đã xây dựng các kế hoạch (kế hoạch 

triển khai công tác bầu cử; kế hoạch kiểm tra...); phân công nhiệm vụ các thành 

viên Uỷ ban bầu cử; ban hành Nghị quyết ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các 

đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai công tác bầu cử. Đối với công tác kiểm tra, UBBC huyện đã ban 

hành và thực hiện đầy đủ các nội dung tại Kế hoạch số 02/KH-UBBC, ngày 

02/2/2020 về kế hoạch kiểm tra của UBBC huyện đối với công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

* Đối với các Ban bầu cử HĐND tỉnh (Ban bầu cử số 10 và Ban Bầu cử số 

11 HĐND tỉnh): 

Ngay sau khi UBND tỉnh có quyết định thành lập các Ban Bầu cử đại biểu 

HĐND tỉnh, Ban bầu cử số 10, 11 đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên trong Ban phụ trách các xã, thị trấn và thực hiện các nội dung 

theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Luật bầu cử. Các thành viên Ban bầu cử đại 

biểu HĐND tỉnh đã chủ động kiểm tra các đơn vị được phân công phụ trách theo 

quy định. 

* Đối với 07 Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện:  

UBND huyện ban hành quyết định thành lập 07 Ban Bầu cử đại biểu 

HĐND huyện ở 07 đơn vị bầu cử, thành viên của các Ban Bầu cử gồm đại diện 

lãnh đạo đảng uỷ, HĐND, UBND, cán bộ, công chức các xã, thị trấn, sau khi có 

quyết định thành lập, UBBC huyện đã có văn bản yêu cầu các Ban bầu cử đại 

biểu HĐND huyện, các thành viên trong Ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố 

trí thời gian, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của 

Ban Bầu cử được quy định tại khoản 3, Điều 24 Luật bầu cử, trung bình mỗi 

đồng chí trong Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện kiểm tra được 03 lượt đối với 

các tổ bầu cử được giao phụ trách.  

2.2. Cấp xã: 

* Việc thành lập và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban bầu cử các xã, 

thị trấn: 24/24 các xã, thị trấn ban hành các quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử 

đều hoàn thành trước ngày 07/2/2021; thành phần, số lượng thành viên của Uỷ 

ban bầu cử đảm bảo theo quy định; sau khi thành lập, UBBC các xã, thị trấn đều 

xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 23 của Luật 

bầu cử.  

* Việc thành lập và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn các Ban bầu cử đại biểu 

HĐND xã: UBND các xã, thị trấn ban hành quyết định thành lập 141 Ban Bầu 

cử đại biểu HĐND xã, thị trấn ở 141 đơn vị bầu cử, thành viên của các Ban Bầu 

cử gồm đại diện cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và 

đại diện cử tri ở thôn theo quy định. 
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* Việc thành lập và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ bầu cử: Các 

xã, thị trấn và các đơn vị lực lượng vũ trang đã ban hành quyết định thành lập 

202 Tổ bầu cử thuộc 202 khu vực bỏ phiếu; khi các thành viên của Tổ bầu cử 

thuộc diện cách ly f1, f2 vì dịch Covid-19 các xã, thị trấn đã chủ động thay thế 

nhân sự của các Tổ bầu cử. Nhìn chung các thành viên của Tổ bầu cử đã phát 

huy tốt vai trò, trách nhiệm trong cuộc bầu cử.  

3.3. Việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu 

cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp huyện và cấp xã được thực hiện đảm bảo:  

Đối với đơn vị bầu cử và phân bổ đại biểu HĐND huyện: Huyện Hữu Lũng 

quyết định ấn định 07 đơn vị bầu cử; số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 

là 05 đại biểu với tổng số đại biểu được bầu theo quy định là 35 đại biểu. 

Đối với đơn vị bầu cử và phân bổ đại biểu HĐND các xã, thị trấn: Các xã, 

thị trấn quyết định ấn định 141 đơn vị bầu cử; tổng số đại biểu được được bầu ở 

các đơn vị bầu cử là là 525 đại biểu. Việc ban hành ban hành Nghị quyết về việc 

công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại 

biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở từng đơn vị bầu cử được thực hiện đảm 

bảo theo quy định. 

3. Việc tuyên truyền, vận động trong Nhân dân về cuộc bầu cử; thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử; công tác hiệp thương; 

việc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử cho các thành viên tổ chức 

phụ trách bầu cử 

3.1. Việc tuyên truyền, vận động trong Nhân dân về cuộc bầu cử 

Để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ cho cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2021 

của UBND huyện Hữu Lũng về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng. Trung tâm Văn hoá thể thao và truyền thông đã xây dựng và phát các 

bản tin về cuộc bầu cử; Ban biên tập Trang thông tin điện tử của huyện thường 

xuyên đăng tải các văn bản liên quan đến công tác bầu cử lên Trang thông tin 

điện tử của huyện. Công tác thông tin tuyên truyền cho cuộc bầu cử được chuẩn 

bị chu đáo, kịp thời. Các thông tin, hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử được 

phản ánh đầy đủ, kịp thời để nhân dân được biết và thực hiện. Các tài liệu tuyên 

truyền về bầu cử (pano, tờ rơi…) được cấp phát đầy đủ đến các xã, thị trấn để 

phụ vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.  

Thực hiện soạn nội dung, cắt, dán, treo 35 băng zôn (550m2); trang trí 300 

cờ hồng kỳ trong trung tâm thị trấn, 700 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 700m  cờ dây. 

Lắp đặt 12 mặt pa nô tấm lớn khổ 4mx8m; 230 mặt pa nô khổ 180cm x 80cm 

nội dung hướng về cuộc Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Đại 

biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuyên truyền trên hệ thống biển 

đèn Led cổng trào vào thị trấn Hữu Lũng với các nội dung hướng tới cuộc Bầu 
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cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm 

kỳ 2021 – 2026. Tuyên truyền bầu cử lưu động bằng xe ô tô có loa phóng thanh 

70 buổi; tuyên truyền lồng ghép được 04 buổi. Biên tập và soạn 17 tài liệu tuyên 

truyền gửi 24/24 xã và thị trấn; thu âm và gửi 75 lượt bài thu âm tuyên truyền 

thông qua Email xuống cơ sở. Biên tập 19 chuyên mục hướng tới bầu cử với các 

nội dung hỏi đáp và phổ biến luật bầu cử, giới thiệu tiểu sử ứng cử viên...; đưa 

25 tin, bài về công tác bầu cử, 04 tin, bài cộng tác với Đài PTTH tỉnh về công 

tác bầu cử ở Hữu Lũng. Tổ chức đêm Văn nghệ lồng nghép tuyên truyền bầu cử 

tại xã Đồng Tiến và xã Hoà Sơn (trước khi bị dịch Covid-19). 

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về cuộc bầu cử 

nên ngày bầu cử, các cử tri của 202 Tổ bầu cử ở 24 xã, thị trấn và các đơn vị 

quân đội đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

mình bầu chọn những người có đủ đức đủ tài vào đại biểu Quốc hội khóa XV và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số cử tri toàn huyện tham gia bỏ 

phiếu: 90.914/90.919, đạt 99,99%. 

3.2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử 

Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử được đảm bảo 

theo quy định, ngoài các kênh thông tin chính thức của các xã báo cáo bằng văn 

bản, huyện đã chỉ đạo các đồng chí cán bộ trưng tập phục vụ nhiệm vụ công tác 

bầu cử ở các xã, thị trấn duy trì kênh thông tin, báo cáo với cơ quan thường trực 

(Phòng Nội vụ huyện) và sử dụng các hình thức liên lạc khác như liên lạc trực 

tiếp bằng điện thoại, qua mạng xã hội (zalo)….để cập nhật tiến độ, thông tin về 

bầu cử. 

3.3. Công tác hiệp thương bầu cử  

Nhìn chung công tác hiệp thương bầu cử qua ba lần ở cấp huyện và cấp xã 

đều đảm bảo theo đúng quy định, cụ thể:  

3.3.1 Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: 

* Đối với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn: Hội nghị hiệp thương 

lần thứ nhất theo quy trình các bước các đơn vị đã  hoàn thành trước ngày 09/02 

(do ngày 17/02 theo luật định trong đợt nghỉ tết Nguyên đán năm 2021). Ngày 

22/02/2021 các xã, thị trấn đã hoàn thành việc việc điều chỉnh cơ cấu, thành 

phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp.  

* Đối với cấp huyện: Đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ngày 

08/02/2021.  

* Kết quả hiệp thương giới thiệu người ứng cử lần thứ nhất như sau: 

 - Về đại biểu HĐND cấp huyện:  

 Tổng số đại biểu được bầu là 35 đại biểu; tổng số đại biểu được phân bổ, 

giới thiệu là 70 ứng cử viên. 

 + Về thành phần: Chuyên trách Đảng 10 người; chính quyền 20 người; 
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MTTQ, các đoàn thể 09 người; thành phần kinh tế 03 người; thành phần khác 28 

người. 

 + Cơ cấu kết hợp: Nữ 33 người = 47,14%; dân tộc 32 người = 45,17 %; 

tuổi trẻ 33 người = 47,14%; ngoài Đảng  10 người = 14,28 %; tái cử 17 người = 

48,57. 

 - Về đại biểu HĐND cấp xã: 

 Tổng số đại biểu được bầu là 525 đại biểu; tổng số đại biểu được phân bổ, 

giới thiệu là 1.025 ứng cử viên. 

 + Về thành phần: Chuyên trách Đảng 50 người; chính quyền  249 người; 

MTTQ 40 người; các đoàn thể 164 người; doanh nghiệp 04; thành phần khác 

518 người. 

 + Cơ cấu kết hợp: Nữ 397 người = 38,73 %; dân tộc 612 người = 59,71%; 

tuổi trẻ 465 người = 45,37; ngoài Đảng  212 người = 20,68; tái cử 298 người = 

56,76%. 

3.3.2. Hội nghị hiệp thương lần hai: 

* Đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 2 trước ngày 19/3/2021 (cấp 

huyện tổ chức ngày 16/3/2021). Tại hội nghị hiệp thương lần hai, MTTQ các cấp 

đã thoả thuận, lập danh sách sơ bộ đại biểu ứng cử HĐND theo quy định. 

* Đối với đại biểu HĐND cấp huyện sau hiệp thương lần 2 dự kiến như 

sau: 

- Số đại biểu dự kiến giới thiệu là 70 người (nữ 33 người, chiếm 44,7%; 

tuổi trẻ 33 người, chiếm 44,7%; dân tộc 31 người chiếm 44,29%; ngoài Đảng 

10 người chiếm 14,92%). Cơ cấu các ngành, trong đó: Khối Đảng 10 người, 

khối đoàn thể 09 người, chính quyền 20 người, khối doanh nghiệp 03 người, 

khối xã 28 người  

- Số đại biểu đắc cử dự kiến 35 người (nữ 12 người, chiếm 34,28%; dân 

tộc 15 người, chiếm 42,85%; tuổi trẻ 05 người, chiếm 14,28%; ngoài đảng 02 

người, chiếm 5,71%; tái cử 17 người, chiếm 48,5%). 

* Đối với đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn sau hiệp thương lần 2 dự kiến 

như sau: 

 - Tổng số đại biểu được bầu là 525 đại biểu; tổng số đại biểu được phân 

bổ, giới thiệu là 1.026 ứng cử viên; 01 đại biểu tự ứng cử (đại biểu tự ứng cử 

qua lấy ý kiến hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú đều không đạt 50% tín 

nhiệm theo quy định). 

 + Về thành phần: Chuyên trách Đảng 50 người; chính quyền 240 người; 

MTTQ 40 người; các đoàn thể 162 người; doanh nghiệp 01; thành phần khác 

533 người. 

 + Cơ cấu kết hợp: Nữ 404 người = 39,28 %; dân tộc 621 người = 60,53%; 

tuổi trẻ 494 người = 48,15; ngoài Đảng 234 người = 22,81; tái cử 335 người = 

51,38%. 
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3.3.3. Hội nghị hiệp thương lần ba: 

* Đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 3 trước ngày 16/4/2021 (cấp 

huyện tổ chức ngày 16/4/2021). Tại hội nghị hiệp thương lần ba, MTTQ các cấp 

đã thoả thuận, lập danh sách chính thức biểu ứng cử HĐND theo quy định. 

* Đối với đại biểu HĐND cấp huyện sau hiệp thương lần 3 cơ cấu như 

sau: 

- Số đại biểu giới thiệu là 56 người (nữ 26 người, chiếm 46,4%; tuổi trẻ 

22 người, chiếm 39,2%; dân tộc 22 người chiếm 39,2%; ngoài Đảng 7 người 

chiếm 12,5%). Cơ cấu các ngành, trong đó: Khối Đảng 07 người, khối đoàn thể 

08 người, chính quyền 16 người, khối doanh nghiệp 02 người, khối xã 23 người  

- Số đại biểu đắc cử dự kiến 35 người (nữ 12 người, chiếm 34,28%; dân 

tộc 15 người, chiếm 42,85%; tuổi trẻ 05 người, chiếm 14,28%; ngoài đảng 02 

người, chiếm 5,71%; tái cử 17 người, chiếm 48,5%). 

* Đối với đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn sau hiệp thương lần 3 cơ cấu 

sau: 

 - Tổng số đại biểu được bầu là 525 đại biểu; tổng số đại biểu được giới 

thiệu là 884 người viên. 

 + Về thành phần: Chuyên trách Đảng 49 người; chính quyền 156 người; 

MTTQ 36 người; các đoàn thể 161 người; thành phần khác 482 người. 

 + Cơ cấu kết hợp: Nữ 344 người = 38,9%; dân tộc 554 người = 62,6%; 

tuổi trẻ 394 người = 44,5%; ngoài Đảng 203 người = 22,9%; tái cử 327 người = 

50,1%. 

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, qua xem xét biên bản và báo cáo của các 

đơn vị phát hiện 01 đơn vị có số lượng đại biểu nữ thấp hơn so với quy định 

(không đạt 35% so với quy định - xã Thiện Tân), huyện đã yêu cầu thay thế để 

đảm bảo tỷ lệ theo quy định. 

3.4. Việc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử cho các thành viên 

tổ chức phụ trách bầu cử 

Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức đầy đủ 

đủ các Hội nghị tập huấn cho cán bộ lãnh đạo và các tổ chức bầu cử, đảm bảo 

cho cán bộ lãnh đạo và các tổ chức bầu cử nắm được các nội dung về công tác 

bầu cử xuyên suốt theo tiến trình thời, cụ thể:  

* Đối với các Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Tham gia dự Hội 

nghị trực tuyến với Trung ương và tỉnh về công tác bầu cử: 

- Chỉ đạo các thành phần tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026 của tỉnh ngày 06/02/2021. 

- Ngày 25/02/2021 (buổi sáng) các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến 

với Trung ương và tỉnh hướng dẫn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại 



 

 

7 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. 

* Tổ chức các Hội nghị của huyện quán triệt, triển khai công tác bầu cử: 

- Huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 29 

tháng 01 năm 2021. 

- Ngày 25/02/2021 (buổi chiều) huyện triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị 

hướng dẫn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Ngày 12/4/2021 huyện tổ chức Hội nghị triển khai một số nghiệp vụ liên 

quan đến công tác bầu cử cho các thành viên Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn. 

* Tổ chức các hội nghị hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác bầu cử 

cho các Tổ bầu cử: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức 06 lớp tập huấn cho các tổ bầu cử về các 

nghiệp vụ cụ thể liên quan đến công tác bầu cử (do dịch Covid-19 diễn ra phức 

tạp nên chỉ tập huấn 01 lớp chuyên sâu cho cán bộ hỗ trợ các xã, các lớp còn lại 

tổ chức bằng hình thức trực tuyến).  

Để đảm bảo cho công tác triển khai nghiệp vụ cụ thể ở các Tổ bầu cử,  nhất 

là việc phân loại, tổng hợp phiếu bầu và lập biên bản kiểm phiếu, huyện đã chỉ 

đạo Tổ chuyên viên giúp việc cho UBBC huyện, công chức làm nhiệm vụ tổng 

hợp kết quả bầu cử của huyện đến hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho các xã, thị 

trấn, các Tổ bầu cử, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn trưng tập cán bộ, viên 

chức (là giáo viên các nhà trường) thành thạo công nghệ thông tin hỗ trợ kiểm 

phiếu bằng bảng tính Excel tại các Tổ bầu cử. 

4. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tổ 

chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp 

4.1. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri; danh sách người ứng cử 

HĐND, UBND, UBBC, các cơ quan chuyên môn của huyện ban hành 05 

văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn lập và niêm yết danh 

sách cử tri. Việc lập danh sách cử tri đã được xem xét, đối chiếu kỹ càng từ các 

tổ bầu cử đến xã nên không có trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử 

tri mà có tên trong danh sách cử tri; một số Tổ bầu cử khi niêm yết danh sách cử 

tri thiếu thông tin ngày tháng năm sinh đã được chỉnh sửa kịp thời trước thời 

điểm bầu cử. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện theo thống kê là 90.919 người, 

trong đó Tổ bầu cử có số lượng cử tri đông nhất thuộc đơn vị quân đội (Trung 

đoàn 141 - 1.958 cử tri), Tổ bầu cử là khu dân cư có số lượng cử tri đông nhất là 

khu Tân Mỹ I, thị trấn Hữu Lũng (1.286 cử tri). 

Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 
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đồng nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử được thực hiện theo đúng quy 

định. Đối với cấp huyện, ban hành quyết định ấn định 07 đơn vị bầu cử, số đại 

biểu trong danh sách là 08 đại biểu, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là 

05 đại biểu (tổng số đại biểu trong danh sách là 56 người, số đại biểu được bầu 

là 35 người). Đối với đơn vị bầu cử và phân bổ đại biểu HĐND các xã, thị trấn: 

Các xã, thị trấn quyết định ấn định 141 đơn vị bầu cử; tổng số đại biểu trong 

danh sách là 884 đại biểu, số đại biểu được được bầu ở các đơn vị bầu cử là là 

525 đại biểu.  

Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt 

những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở 

các khu vực bỏ phiếu. Ở các khu vực bỏ phiếu ghép 2, 3 thôn, ngoài khu vực bỏ 

phiếu chính, các xã đã chủ động niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt 

những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở 

nhà văn hoá thôn để cử tri theo dõi. Ngoài việc niêm yết danh sách chính thức, 

tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp ở các bảng niêm yết, UBBC huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn niêm 

yết thêm các danh sách trước bàn để cử tri lựa chọn đại biểu. 

4.2. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị 

tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Hội dồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 vận động bầu cử. Đối với tiếp xúc cử tri với những người ứng cử 

đại biểu Quốc hội, ngày 12/5/2021 tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực 

tuyến, tổng số cử tri tham gia là 710 người (cử tri tại Nhà Văn hoá huyện và cử 

tri ở các điểm cầu xã). Đối với tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 17,18/5/2021 tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình 

thức trực tuyến, tổng số cử tri tham gia 631 người. Đối với cấp huyện, đã tổ 

chức tiếp xúc cử tri ở các xã được 07 cuộc. Đối với cấp xã tổ chức tiếp xúc cử tri 

tại 138/203 khu dân cư chiếm 67,9%. Sau khi dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn 

huyện, các hội nghị tiếp xúc cử tri còn lại của huyện và xã thông qua hình thức 

trực tuyến, tuyên truyền qua loa truyền thanh và công bố tiểu sử những người 

ứng cử trên trang thông tin điện tử của huyện. 

Nhìn chung công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy định quy định, 

việc xây dựng chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 

HĐND xã có nội dung cụ thể, rõ ràng, các cử tri tham dự Hội nghị đều cơ bản 

đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động của những người ứng cử.   

5. Công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cuộc 

bầu cử 

5.1. Công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử 

Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện và các tổ chức bầu cử của huyện 

ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử đối với các xã, thị 
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trấn, đến thời điểm hiện tại 24/24 xã, thị trấn đều được kiểm tra (qua các chương 

trình kiểm tra, giám sát khác nhau của Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBBC 

huyện); số lần kiểm tra của huyện đối với các xã, thị trấn ít nhất là 04 lượt, Tổ 

bầu cử ít nhất là 01 lượt; số lần kiểm tra của các xã đối với các Tổ bầu cử ít nhất 

là 04 lượt, qua đó các vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc liên quan đến 

công tác bầu cử đều được xử lý kịp thời.  

5.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cuộc bầu cử 

Trên địa bàn huyện không có tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử, có 02 việc 

cần xác minh, trả lời mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cụ thể:  

- Tại xã Yên Sơn có phát sinh đơn thư nặc danh phản ánh một số nội dung 

liên quan đến người ứng cử (có 02 người trong cùng gia đình ứng cử; có người 

ứng cử đã trượt 02 khoá nhưng vẫn đưa ra để bầu; quá tuổi vẫn đưa vào danh 

sách những người ứng cử). UBBC Huyện đã tiến hành xác minh và xã báo cáo 

đầy đủ các nội dung trên, qua xem xét những người ứng cử đại biểu HĐND xã 

Yên Sơn đều đảm đủ các điều kiện để ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 

– 2026, theo quy định của Pháp luật, được thực hiện công khai, dân chủ. 

- Tại xã Quyết Thắng phát sinh đơn thư nặc danh phản ánh đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND xã ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 có xứng 

đáng không. UBBC Huyện đã tiến hành xác minh và xã báo cáo đầy đủ các nội 

dung trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã đảm đủ các điều kiện để ứng cử đại 

biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, quy trình giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi 

công tác, nơi cư trú được thực hiện công khai, dân chủ, số phiếu tín nhiệm cao. 

6. Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội 

Huyện uỷ, UBND huyện giao cho Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch và có các phương án cụ thể về đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian chuẩn bị và diễn ra cuộc bầu 

cử. Trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp 

nói chung và liên quan đến công tác bầu cử nói riêng. 

7. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện đồng bộ, 

huyện đã ban hành các văn bản, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó cụ 

thể với những tình huống dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong thời gian chuẩn bị và 

tổ chức bầu cử, đồng thời bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến công tác bầu cử để 

kịp thời triển khai thực hiện. Tổng số cơ sở y tế cách ly tập trung trên địa bàn 

huyện có 05 cơ sở (tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng; Trường phổ thông dân tộc nội 

trú trung học cơ sở; Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, 

Trung tâm giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn và trụ sở xã Sơn Hà). Tổng 

số khu vực phong toả trên địa bàn huyện là 4 khu vực (Xã Minh Hoà; thôn Bảo 

Đài 1 và thôn Suối Ngang 1 xã Hoà Thắng; thôn Trại Cộ xã Minh Sơn; thôn 
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Ngòi Na xã Hồ Sơn).  

Tổng số cử tri ở các cơ sở cách ly y tế tập trung là 453 người, cách ly tại 

nhà: 6.692 người. Việc tham gia bỏ phiếu của cử tri tại các khu cách ly y tế tập 

trung, khu vực phong toả, cách ly tại nhà được thực hiện theo đúng pháp luật về 

bầu cử và đảm bảo công tác phòng chống dịch; các trường hợp cách ly tại nhà 

Tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến nhà và tiến hành khử khuẩn theo quy 

định; các trường hợp cách ly y tế tại các cơ sở cách ly được các Tổ bầu cử mang 

hòm phiếu phụ và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định; trước 

17 giờ cử tri ở các khu cách ly y tế tập trung, khu vực bị phong toả, cách ly tại 

nhà đã bỏ phiếu xong. 

8. Về kinh phí và cơ sở vật chất - kỹ thuật cho cuộc bầu cử 

Các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được chuẩn bị 

chu đáo, kỹ càng. Huyện đã cấp các trang, thiết bị huyện đã cấp cho các nhà văn 

hoá để phục vụ công tác bầu cử: (1) Bục phát biểu: 46 cái, (2) bục đặt tượng Bác 

Hồ: 71 cái, (3) hoa trang trí bục đặt tượng Bác Hồ: 71 cái, (4) tượng Bác Hồ: 67 

cái, (5) phông sân khấu: 73 cái, (6) cờ dải: 76 cái, (7) ngôi sao năm cánh và búa 

liềm: 89 cặp, (9) khẩu hiệu Nước cộng hòa, Đảng cộng sản: 70 cái x 2 mặt. 

Trong thời gian tổ chức bầu cử đã yêu cầu các xã, thị trấn làm phông bạt ngoài 

sân địa điểm bỏ phiếu và bố trí chỗ ngồi giãn cách để đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

9. Những việc quan trọng xảy ra và kết quả giải quyết 

Do chuẩn bị tốt các công việc bầu cử, từ lãnh đạo, chỉ đạo đến các khâu 

trong tổ chức thực hiện nên trong suốt quá trình tổ chức bầu cử không phát sinh 

những vấn đề quan trọng phải giải quyết 

II. KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ  

1. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về số lượng, cơ 

cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử 

1.1. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (kèm theo 

phụ lục 1) 

- Tổng số đại biểu được bầu là 56 đại biểu, số đại biểu được ấn định là 35 

đại biểu, số đại biểu trúng cử là 35 đại biểu. 

- Cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện như sau: Nữ 12 người, chiếm 

34,29%; dân tộc thiểu số 16 người, chiếm 45,71%; trẻ tuổi 04 người, chiếm 

11,43%; ngoài đảng 02 người, chiếm 5,71%; tái cử 17 người, chiếm 48,57%; tôn 

giáo: Không; trình độ chuyên môn: Sau đại học: 13; đại học 19 người, dưới đại 

học 03 người; Cao cấp lý luận chính trị 25 người; Trung cấp lý luận chính trị 08 

người. 

1.2. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (kèm theo phụ 

lục 2) 
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- Tổng số đại biểu được bầu là 884, số đại biểu được ấn định là 525, số đại 

biểu trúng cử là 520 (đại biểu trúng cử trong ngày 23/5 là 516 đại biểu, ngày 

30/5 bầu thêm tại xã Cai Kinh được 04 đại biểu nâng tổng số đại biểu trúng cử 

là 520 đại biểu), trong đó: Thị trấn Hữu Lũng thiếu 01 đại biểu; xã Cai Kinh 

thiếu 01 đại biểu (ngày 23/5 bầu thiếu 05 đại biểu, ngày 30/5 bầu thêm được 04 

đại biểu, còn thiếu 01 đại biểu); xã Đồng Tân thiếu 01 đại biểu; xã Vân Nham 

thiếu 01 đại biểu; xã Yên Sơn thiếu 01 đại biểu. Một số xã đại biểu trúng cử 

HĐND xã, thị trấn bị lệch so với dự kiến đắc cử, tuy nhiên không có lãnh đạo 

chủ chốt bị lệch so với dự kiến.  

- Cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND xã như sau: Nữ 138 người, chiếm 

26,5%; dân tộc thiểu số 309 người, chiếm 59,4%; trẻ tuổi 175 người, chiếm 

33,6%; ngoài đảng 46 người, chiếm 8,8%; tái cử 286 người, chiếm 55%; tôn 

giáo 01 người, chiếm 0,19%; trình độ chuyên môn: Đại học 174 người, dưới đại 

học 346 người; trung cấp lý luận chính trị 258 người. 

2. Số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại do có 

dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu; số đơn vị bầu 

cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng 

đại biểu được ấn định 

- Bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu: Không có 

- Bầu cử thêm (do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định): Có 02 

đơn vị bầu cử tại xã Cai Kinh phải tiến hành bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã 

do không đủ số lượng đại biểu được ấn định là đơn vị bầu cử số 3 (có 01 khu 

vực bỏ phiếu, thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh) và đơn vị bầu cử số 4 (có 02 khu 

vực bỏ phiếu thôn Làng Dãn và thôn Hồng Kết xã Cai Kinh). Ngày 30/5/2021 

UBBC xã Cai Kinh đã tiến hành bầu cử thêm và kết quả đã bầu được thêm 04 

đại biểu HĐND xã. 

3. Số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi 

phạm pháp luật nghiêm trọng: Không có 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cấp 

ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo sát sao; công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo luôn bám sát các văn bản Luật, các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh. Ban Chỉ đạo, UBBC các cấp được thành lập và ban hành kế 

hoạch thực hiện kịp thời nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử được tăng 

cường, trong quá trình thực hiện luôn đảm bảo theo đúng các quy định của pháp 

luật góp phần thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin được tăng cường nên khi 

có việc phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc đều xử lý kịp thời. UBND huyện 
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trưng tập cán bộ, công chức phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nên bước đầu đã hỗ 

trợ tốt cho các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện công tác bầu cử. Cán 

bộ, công chức các xã, thị trấn đã chủ động trong việc trao đổi, xin ý kiến các vấn 

đề liên quan đến bầu cử nên việc xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời. 

- Công tác tuyên truyền về cuộc bầu được thực hiện tốt và bằng nhiều hình 

thức như tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị của các tổ chức đoàn thể, tuyên 

truyền trên hệ thống thông tin lưu động, pano, áp phích, phát danh sách trích 

ngang của đại biểu đến từng hộ gia đình, tuyên truyền bằng loa kéo đặt trên xe 

máy đến tận các khu dân cư xa trung tâm thôn…Do thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền cùng với có nhiều giải pháp cụ thể về phòng, chống dịch Covid-19 nên tỷ 

lệ cử tri của huyện tham gia bỏ phiếu đạt cao: 90.914/90.919, đạt 99,99%. 

- Công tác xây dựng nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 

2021 – 2025 đảm bảo theo đúng quy định, gắn với nhân sự chuẩn bị từ sau Đại 

hội Đảng bộ huyện; các bước theo quy trình từ khâu lựa chọn nhân sự đến hiệp 

thường ba lần triển khai dân chủ, đúng luật nên nhân sự đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện đúng định hướng 100%, các xã thị trấn lệch 52 đại biểu so với dự 

kiến nhưng không có cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 

2. Khó khăn vướng mắc 

- Trong quá trình thực hiện một số đơn vị xã còn lúng túng trong việc xác 

định cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên bầu cử đại biểu HĐND xã mình, 

phải chỉnh sửa, làm lại nhiều lần. Việc tổng hợp danh sách, tiểu sử chính thức 

những người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn có nhiều sai sót. 

- Sau đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn đội ngũ cán bộ chủ chốt có thay đổi, 

kinh nghiệm công tác chưa nhiều, nhất là kinh nghiệm về công tác bầu cử nên đã 

ảnh hưởng ít nhiều đến công tác triển khai thực hiện. Một số cán bộ, công chức 

xã chưa dành thời gian nghiên cứu Luật và các văn bản liên quan đến công tác 

bầu cử nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở một số thời điểm chưa 

kịp thời. 

- Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, nhất là trong thời gian gần 

đến ngày bầu cử tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến rất phức tạp với 

05 cơ sở cách ly y tế tập trung, 04 khu vực bị phong tỏa, tổng số trên 7.000 cử tri 

thuộc diện f1, f2, đặc biệt là ngay trước ngày bầu cử (ngày 22/5) do 01 cán bộ xã 

Thiện Tân mắc covid-19 nên quá nửa cán bộ xã đi cách ly tập trung phải cử cán 

bộ huyện xuống trực tiếp chỉ đạo bầu cử. 

- Còn có xã đại biểu chưa đúng định hướng nhân sự đã được chuẩn bị, tuy 

không phải là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhưng cơ cấu đại biểu HĐND (dân tộc, 

giới tính, khối ngành) bị thay đổi, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt 

động của HĐND các xã, thị trấn. Còn 2 đơn vị bầu cử ở 01 xã (Cai Kinh) thiếu 

đại biểu (không đủ 2/3 đại biểu được bầu) phải tiến hành bầu lại. 
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- Các nghiệp vụ về kiểm phiếu, tổng hợp phiếu, lập biên bản bầu cử ở các 

tổ bầu cử, ở một số xã còn lúng túng, có nhiều sai sót dẫn tiến độ tổng hợp 

chung bị chậm và phải chỉnh sửa lại.  

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban 

bầu cử huyện huyện Hữu Lũng trân trọng báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Ủy ban bầu cử tỉnh (b/c); 

- Đ/c Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thành viên BCĐ, UBBC huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện;  

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV                                                                          

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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