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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-STTTT ngày 02/2/2021 của Sở Thông tin 

truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

Sơn;  

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác tuyên truyền cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

 Ủy ban bầu cử huyện Lộc Bình xây dựng báo cáo kết quả công tác tuyên 

truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện 

Lộc Bình nhiệm kỳ 2021- 2026, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Sau khi nhận được Kế hoạch số 250/KH-STTTT ngày 02/2/2021 của Sở 

Thông tin truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

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

tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 28/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác tuyên truyền cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2021 của UBND 

huyện Lộc Bình về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản của cấp trên.  

UBBC huyện đã ban hành một số văn bản như: Kế hoạch số 18/KH-UBBC ngày 

31/3/2021 về việc triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Hướng dẫn số 24/HD-UBBC ngày 19/4/2021 về trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử 

ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 

32/KH-UBBC ngày 4/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiều văn bản hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc 

Bình nhiệm kỳ 2021-2026. 

Qua đó chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trên địa bàn huyện, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã thị trấn tuyên truyền nêu bật 

mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
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II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân 

tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 

35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời 

sống xã hội cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là những khó 

khăn từ dịch bệnh Covid-19 của năm 2020. 

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ 

tướng Chính phủ (Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh 

đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 

19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc 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; Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy về số lượng, cơ cấu 

đại biểu; số đơn vị bầu cử và thành phần các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 

2026; Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng 

Sơn về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan 

Trung ương và địa phương như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 

1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội 

khóa XV; Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, 

phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 1186/NQUBTVQH14 về việc hướng dẫn 

tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, 

tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Hướng dẫn 

số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “giải 

quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra 

các cấp”; Hướng dâñ số 18-HD/BTGTU, ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Laṇg Sơn về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

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

Tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật như: Hiến pháp năm 

2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật 

số 65/2020/QH14); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một 

số điều theo Luật số 47/2019/QH14); Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân năm 2015; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của 

Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, trong đó 

tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; 
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nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số 

lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, 

danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và 

trách nhiệm của cử tri… chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp qua 

các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong 

hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; 

việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa 

đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp 

phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ 

quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.  

Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền 

các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn 

mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như 

cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền 

kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức 

tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; tuyên truyền các phong trào 

thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể 

và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng 

còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tuyên truyền đấu 

tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi 

dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống 

phá Đảng và Nhà nước. 

2. Kết quả đạt được 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử 

HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện với nhiều hình 

thức phong phú như: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện, qua phương 

tiện thông tin đại chúng, truyên truyền qua hệ thống truyền thanh, xe lưu động, pa 

nô, áp phích, qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các 

tổ chức đảng, đoàn thể, qua hoạt động thông tin cổ động.  

Trong đợt cao điểm, huyện đã tăng cường tuyên truyền về tiêu chuẩn đại 

biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, 

quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; tuyên 

truyền về công tác tổ chức bầu cử; tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri 

trong toàn tỉnh, của địa phương tham gia bầu cử; công tác bảo đảm an toàn, an ninh 

cho cuộc bầu cử Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung tuyên 

truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp 

Nhân dân trong Ngày bầu cử 23/5/2021. Trên địa bàn huyện tuyên truyền được 

1.791 cuộc và 248.030 lượt người nghe trong đó: 

- Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua các buổi họp thôn, bản khu phố và 

các cuộc tuyên truyền chuyên đề được 895 cuộc với khoảng 178.740 lượt người 

nghe.  
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- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã được 824 

cuộc với 69.290 lượt người nghe. 

- Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn được 290 với 370 lượt câu khẩu 

hiệu, tuyên truyền câu khẩu hiệu trên bảng điện tử được 77 lượt câu khẩu hiệu tại 

03 điểm: Đầu và cuối thị trấn Lộc Bình, ngã ba đường vào Cửa khẩu Chi Ma; 

tuyên truyền trên pa nô được 739 cái (pa nô khung sắt các loại 237 cái; pa nô in 

bạt đuôi nheo được 470 cái) thực hiện tuyên truyền tại các điểm bỏ phiếu được 

trên 200 tranh cổ động, gần 800 khẩu hiệu bướm; tuyên truyền bằng loa phóng 

thanh lưu động 65 cuộc với 130 lượt. 

- Treo 1.000 m cờ dây tại ngã ba đường vào Chi Ma, khuôn viên UBND 

huyện; cắm 04 đài cờ tại trụ sở Huyện ủy, UBND huyện; cắm 400 cờ chuối tại 

khuôn viên Trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện và các xã, thị trấn có cầu: 

Khánh Xuân, Đồng Bục, Thống Nhất, Tú Đoạn, Khuất Xá, Hữu Khánh, Yên 

Khoái, Đông Quan, Nam Quan, Xuân Dương, TT. Lộc Bình, TT. Na Dương. 

- Tổ chức diễu hành tuyên truyền bầu cử được 02 buổi tuyến thị trấn Lộc 

Bình, Đồng Bục, Khánh Xuân, Hữu Khánh, Yên Khoái, Tú Mịch, thị trấn Na 

Dương, Sàn Viên; phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức tuyên 

truyền bằng sân khấu hóa lồng ghép tuyên truyền bầu cử được 05 cuộc. 

- Mở mới chuyên mục “Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp” trên Trang thông 

tin điện tử huyện và đã thực hiện đăng tải danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đăng tải được 25 văn 

bản chỉ đạo, điều hành; 22 tin, bài về bầu cử trên chuyên mục. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác tuyên truyền đảm bảo tiến độ, đạt được mục tiêu, hiệu quả đề ra, 

gắn với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền đã bám sát các kế 

hoạch, hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Ủy ban bầu cử tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai, đưa tin đầy 

đủ, liên tục về các hoạt động bầu cử.  

Trên địa bàn huyện có 193/193 khu vực bỏ phiếu đều treo băng zôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền về công tác bầu cử. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú 

phát huy khá hiệu quả các hình thức như: tuyên truyền qua các hội nghị hiệp 

thương, lấy ý kiến Nhân dân; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trang thông tin điện tử huyện, qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, 

hocph thôn, bản khối phố.... 

2. Hạn chế 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về bầu cử ở một số cơ 

quan, đơn vị còn hạn chế, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa còn thiếu phương 

tiện, thiết bị phục vụ tuyên truyền, ở một số xã công tác tuyên truyền đến thôn, bản 

chưa được thường xuyên liên tục do chưa có hệ thống loa truyền thanh được phủ 

sóng. Việc treo băng rôn khẩu hiệu, chủ yếu tập trung tại hai thị trấn và các trục 

chính đường giao thông. 
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Trên đây là báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy 

ban bầu cử huyện Lộc Bình./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c);  

- Sở VHTT&DL (B/c);  

- Sở TT&TT (B/c); 

- Đ/c Lê Xuân Thuân -  

Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 

 


		2021-06-03T07:19:00+0700


		2021-06-03T10:21:40+0700


		2021-06-03T10:21:40+0700


		2021-06-03T10:21:40+0700




