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BÁO CÁO
kết quả công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương 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”; Chỉ thị số 03-CT/TU, 
ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026 như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện  Chỉ  thị  số  45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của  Bộ Chính trị,  Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 20/01/2021 
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”, ban hành  Kế hoạch số  11-KH/TU, 
ngày 21/01/2021 về  “Thực hiện 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 bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; ban hành Quyết 
định số 101-QĐ/TU, ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập 
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; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 
385/QĐ-UBND, ngày 24/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 
2021...

Căn cứ các văn bản chỉ  đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp  
nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn1 các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị  đẩy mạnh công tác  

1. Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU, ngày 11/12 /2020 về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu 
Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021);  Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU, ngày 29/01/2021 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; Hướng dẫn số 
29-HD/BTGTU, ngày 19/4/2021 về 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; Công văn số 336 -CV/BTGTU, ngày 
06/4/2021 về đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn số  244 -CV/BTGTU, ngày 09/2/2021 về thông tin, báo chí; công tác tuyên truyền; 
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tuyền truyền, định hướng dư luận xã hội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá  
XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  trên địa bàn tỉnh; 
mở chuyên mục Văn bản bầu cử, Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại  biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  trên Trang Thông tin 
điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành  Công văn số 11-CV/BCĐ, ngày 25/3/2021 về 
“Tăng cường nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; 
Công văn số 18-CV/BCĐ, ngày 14/5/2021 về “ Tăng cường nắm tình hình và đấu  
tranh, phản bác thông tin xấu độc liên quan đến cuộc bầu cử và phòng chống  
dịch bệnh Covid-19”, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo cấp  
tỉnh, ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương tăng cường theo dõi, nắm tình hình  
địa bàn, lĩnh vực phụ trách, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các âm mưu, hoạt động  
chống phá cuộc bầu cử; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;  
thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, không để  
phát sinh hình thành “điểm nóng”  để các thế lực thù địch có cơ hội xuyên tạc,  
chống phá.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức 
thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các  
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  đồng bộ, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của các 
tầng lớp Nhân dân về cuộc bầu cử; thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp để 
lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát 
sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ

1. Công tác tuyên truyền trước ngày bầu cử

 Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ 
tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: 
Tổ chức Hội nghị trực tuyến2,  tuyên truyền miệng3,  tuyên truyền trên website4, 
nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn số 409-CV/BTGTU, ngày 12/5/2021 
về tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Huyện Cao Lộc tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử.
3. Huyện Chi Lăng tổ chức tuyên truyền được 2.493 cuộc cho trên 180.000 lượt người nghe; huyện Lộc Bình tổ chức 
tuyên truyền miệng được 989 cuộc với 31.231 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia; 
Hội Nông dân các cấp đã tuyên truyền được 1.489 buổi cho 105.214 lượt người nghe; Đảng ủy Khối CCQ tổ chức 
141 buổi tuyên truyền cho 4.814 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia; các đồn Biên phòng đã phối hợp với 
địa phương tuyên truyền tập trung được 92 buổi với 7.517 lượt người tham gia, ...
4.  Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng tải trên 60 tin, bài, clip tuyên truyền về bầu cử trên tất cả các website do 
Sở vận hành (www.tintuclangson, stttt.langson.gov.vn, xulang.vn, fanpage LangsonNews).
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mạng xã hội (Zalo, Facebook), Trang Thông tin điện tử5, phát động các phong trào 
thi đua6, tuyên truyền cổ động trực quan, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, sinh 
hoạt  chi  bộ,  đoàn thể,...Tập trung tuyên truyền các nội  dung trọng tâm: Tuyên 
truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  
khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ; 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”,...  Tuyên truyền, 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; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan 
chức năng các cấp như: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các văn bản của Tỉnh ủy,  Ban Chỉ  đạo bầu cử tỉnh...  Đặc biệt tuyên truyền 
những điểm mới của Luật Bầu cử; các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, người tự ứng cử, về 
quyền bầu cử của công dân, các vòng hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc; tổ chức, 
hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; tuyên truyền đấu tranh phản bác các 
luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu 
cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch.

- Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, tuyên 
truyền qua các hoạt động văn hóa, thể thao được các cấp, các ngành quan tâm 
lãnh đạo chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biên soạn 12 tài liệu hướng 
dẫn truyên truyền gửi cơ sở, In 7.548 khẩu hiệu bướm cung cấp cho các Tổ bầu cử 
phục vụ trang trí các phòng bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri. Biên tập, in 
sao 500 đĩa CD các ca khúc tiêu biểu về bầu cử và in 02 mẫu tranh cổ động (3.774 
tờ) của Cục Văn hóa Cơ sở phát hành cho các Tổ bầu cử; lắp đặt, thay mới nội 
dung 2.933m2 các cụm pano tuyên truyền. Thực hiện treo 150 chiếc pano phướn 
dọc; lắp đặt 06 cụm biểu tượng; treo 30 chiếc băng rôn khẩu hiệu; 2000m cờ dây, 
250 lá cờ chuối... tạo điểm nhấn trên một số tuyến đường phố chính phía Nam cầu 
Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. Xây dựng chương trình, tiết mục và thiết kế, in 
phóng bộ tranh, ảnh cổ động phục vụ công tác triển lãm lưu động gắn với biểu diễn 
văn nghệ cổ động chào mừng cuộc bầu cử trên địa bàn 11 huyện, thành phố. Tuyên 
truyền lưu động trên đường phố và lồng ghép tuyên truyền trước, trong các buổi 

5. Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tải 118 văn bản, 81 tin, bài tuyên truyền, chỉ đạo, 
hướng dẫn về cuộc bầu cử đại  biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Hằng ngày thu hút  trên 3.000 lượt người  truy cập (trong tháng 3 và tháng 4);  đặc biệt  trong tháng 5, 
tháng tổ chức bầu cử, hằng ngày thu hút trên 4.000 lượt người truy cập.
6. Công an tỉnh đã phát động phong trào “Nụ cười chiến sỹ Công an Lạng Sơn”
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chiếu phim được 165 buổi.

Trên địa bàn các huyện, thành phố đã treo, lắp đặt được trên 700 pa nô các 
loại, trên 1.500 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí 30 cổng trào lớn vượt 
qua các tuyến đường quốc lộ, trên 8.000 cờ các loại,..  11 đội tuyên truyền lưu 
động, 10 đội chiếu bóng lưu động đã tích cực tuyên truyền bằng xe loa trên đường 
phố, trước các buổi chiếu phim,... góp phần tạo không khí trang nghiêm, khí thế sôi 
nổi trong dịp bầu cử tại các địa phương trong tỉnh. 

- Công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã  
hội tỉnh: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa đạng, phong phú như: Tổ chức tập 
huấn7 tuyên truyền về bầu cử đến các cụm dân cư; thành lập nhóm công tác trực 
tiếp đến các thôn, khu dân cư để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; đẩy mạnh việc 
ứng dụng công nghệ thông tin8 để hướng dẫn, tổ chức, tuyên truyền về bầu cử; 
tuyên truyền lưu động9; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng đạt hiệu quả, bảo đảm mọi người dân đều hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; MTTQ các 
cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức được hơn 5.678 hội nghị tuyên 
truyền với 395.638 lượt người tham dự...

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và Đoàn trực 
thuộc tăng cường các hoạt động tuyên truyền10, tổ chức diễu hành11 và tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau ngày bầu cử, thể hiện tinh thần tích cực, 
chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ Lạng Sơn. Kết quả đã xuất bản 7000 cuốn bản tin 
tuổi trẻ Xứ Lạng cấp phát đến các chi đoàn trong đó chú trọng các nội dung tuyên 
truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng inphographic trên các trang mạng xã hội (zalo, 
facebook12,  website  Tỉnh đoàn Lạng Sơn) tới đông đảo ĐVTN trong toàn tỉnh; 
thành lập 320 đội xung kích với 1.600 ĐVTN hỗ trợ các điểm bỏ phiếu. Các cấp 
bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức hơn 130 hoạt động diễu hành, tuyên truyền, đăng tải 

7. Tổ chức được 02 Hội nghị tập huấn cấp tỉnh cho gần 300 đại biểu; 04 hội nghị tập huấn tuyên truyền tại 04 xã 
thuộc các huyện, thành phố cho 400 người là cán bộ MTTQ cấp huyện và Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt 
trận, trưởng các đoàn thê và người uy tín ở khu dân cư; 06 hội nghị tập huấn tuyên truyền cho các vị chức sắc và tín 
đồ tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh, có 540 vị tham dự.
8. Thường xuyên đăng tải các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cổng thông tin điện tử của ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
9. Tuyên truyền lưu động được 3.524 cuộc về bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cẩp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 kết hợp với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của trung ương, của tỉnh...
10. BTV Tỉnh đ oàn chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền về bầu cử như: tổ chức diễn đàn Nghị 
quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ; xây dựng công trình, phần việc thanh niên hướng về cuộc bầu cử 
lồng ghép với hoạt động tuyên truyền, vận động bầu cử ở xã, thôn, bản được 530 cuộc thu hút trên 3000 ĐVTN 
tham gia.
11. Ngày 21/5/2021 Đoàn cấp tỉnh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền bầu cử kết hợp với tuyên truyền phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 với  20 ĐVTN tham gia và chỉ  đạo các cơ sở đoàn tổ chức tuyên truyền đồng loạt  ngày 
21/5/2021 với 35 cuộc thu hút trên 400 ĐVTN tham gia.
12.Facebook Tỉnh đoàn Lạng Sơn cập nhật thường xuyên các nội dung tuyên truyền về bầu cử được trên 1200 tin bài 
và các clip tuyên truyền.
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và chia sẽ nhiều tin, bài, pa nô cổ động trên các trang mạng xã hội facebook, zalo, 
tương tác gần 5000 người. 

Hoạt động tuyên truyền được tổ chức, triển khai rất tích cực, đa dạng, phong 
phú giúp người dân nắm được các thông tin, quy trình bầu cử, từ đó nhận thức 
được, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, góp phần 
vào thành công chung của cuộc bầu cử.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm, chú 
trọng. Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn đã thực hiện sản xuất 03 Trailer 
tuyên truyền về bầu cử trên sóng truyền hình; 01 chương trình tọa đàm về bầu cử 
trên sóng phát thanh; 01 chuyên mục tuyên truyền về bầu cử trên sóng truyền hình, 
10 chương trình phỏng vấn ứng cử viên ĐHQB trên sóng truyền hình, đăng tải 135 
tin, bài, ảnh về bầu cử trên trang thông tin điện tử langsontv.vn; xây dựng và phát 
sóng tổng số 432 tin, bài trong các chuyên mục, bản tin thời sự hằng ngày trên 
sóng phát thanh và truyền hình.

Báo Lạng Sơn đã mở chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026” trên báo in và Báo Lạng Sơn 
điện tử; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử” 
để đăng tải các nội dung, quy định, hướng dẫn về bầu cử...;  xây dựng, thực 
hiện được 02 số chuyên trang đặc biệt, tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử; 
đăng tải gần 200 tin, bài, kèm ảnh tuyên truyền, phản ánh về công tác bầu cử 
trên địa bàn tỉnh. Trước 1 tuần diễn ra ngày bầu cử, Báo Lạng Sơn đã phối hợp 
với Ủy ban MTTQ tỉnh xuất bản phụ trương (gồm 8 trang) đăng tải chương 
trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 
2021- 2026.  

2. Công tác tuyên truyền trong ngày diễn ra bầu cử (23/5/2021)

Trong ngày bầu cử 23/5/2021,  các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền 
bằng loa phát thanh tại 1.562 điểm bầu cử với hơn 571.000 cử tri được nghe. Đài 
PT&TH tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng phóng viên, biên tập viên thực 
hiện tuyên truyền bầu cử, phản ánh đầy đủ công tác bầu cử trong ngày 23/5 đối 
với tất cả hoạt động của lãnh đạo tỉnh tham gia bầu cử và kiểm tra bầu cử, hoạt 
động bầu cử tại tất cả các huyện, thành phố, trong đó đã phản ánh hoạt động 
bầu cử tại các khu vực cách ly dịch covid-19, tại các vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số,  vùng có đạo…. Xây dựng 01 chương trình phát  thanh trực tiếp về 
ngày bầu cử, toàn bộ chương trình thời sự tối 23/5 dành cho tuyên truyền bầu 
cử; 21 tin, bài, phỏng vấn phát thanh và 1 chuyên mục “Cuộc sống quanh ta”; 
46 tin, bài, phóng sự trên sóng truyền hình tuyên truyền về cuộc bầu cử ngày 
23/5, đồng thời gửi tin về bầu cử của tỉnh Lạng Sơn phát sóng trên kênh VTV1 
(Đài Truyền hình Việt Nam) tối 23/5.

Cử tri tại các điểm bầu cử trong tỉnh đã nô nức, phấn khởi hưởng ứng ngày 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, công tác khai mạc 
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và tổ chức bầu cử tại các tổ bầu cử diễn ra đúng thời gian quy định và thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của trung 
ương, của tỉnh. Tại các khu vực bỏ phiếu, bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt cử tri đến 
bỏ phiếu, kẻ vạch hướng dẫn cử tri xếp hàng đi theo một chiều, giãn khoảng cách 
2m, bố trí cử tri đi bỏ phiếu theo từng khung thời gian nhất định, đồng thời ghi thời 
gian cử tri đến bỏ phiếu vào danh sách cử tri để phục vụ công tác truy vết khi cần 
thiết. Kết quả toàn tỉnh có 571.347 cử tri/tổng số 571.411  cử tri trong danh sách đi 
bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,99%. Trong đó có 02/11 đơn vị 
cấp huyện, 186/200 đơn vị cấp xã và 1.543/1.562 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã 
tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử đã diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tỷ lệ cử tri đi 
bầu cử cao, thực sự là ngày hội của toàn dân. 

3. Công tác tuyên truyền sau bầu cử

Ngay sau ngày bầu cử, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 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.

Báo Lạng Sơn đã phát  hành số chuyên trang (xuất  bản ngày 24/5/2021) 
tuyên truyền đậm nét về thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; trong đó có các tin, bài về 
không khí cử tri đi bầu cử, công tác kiểm tra của lãnh đạo tỉnh ở các điểm bầu cử, 
đồng thời khẳng định ngày hội bầu cử trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, dân chủ, 
đúng luật.

4. Công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của 
các thế lực thù địch

Công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, những âm 
mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia 
rẽ nội bộ của các thế lực thù địch được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 35 
cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành hoạt động của fanpage “Lạng Sơn 35” và group 
“Lạng Sơn 35”, tích cực chia sẻ lan toả các thông tin chính thống tuyên truyền về 
bầu cử; chia sẻ, lan toả các bài viết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên 
tạc về bầu cử của các chuyên gia Trung ương. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban  
Chỉ đạo cấp tỉnh, ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương t ích cực triển khai thực 
hiện đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá các tin giả, thông tin sai sự thật, 
xấu độc trên Internet, mạng xã hội; thông tin, tuyên truyền trên các fanpage, group 
của các đơn vị tạo sức lan tỏa rộng khắp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

5. Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm 
của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua nắm bắt tình hình, 
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tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp 
Nhân dân trong tỉnh đối với cuộc bầu cử ổn định; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp 
Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; cử tri tự nguyện, tự giác, vui 
tươi, phấn khởi tham gia bầu cử; vui tươi, phấn khởi tin tưởng vào kết quả bầu cử, 
tin tưởng các  đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trúng cử sẽ hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ Nhân dân giao phó. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của các 
ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cử tri đều bày tỏ sự đồng tình và 
tin tưởng với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn các 
đại biểu trúng cử cần sớm triển khai chương trình hành động, nghiêm túc thực hiện 
lời hứa của mình trước cử tri khi vận động bầu cử, quan tâm đến đời sống Nhân 
dân và thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được

Các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên các trang thông tin điện tử, phát trên 
hệ thống truyền thanh cơ sở, đặc biệt tăng cường tuyên truyền qua hệ thống các xe 
lưu động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, 
tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể, tuyên truyền viên là những già 
làng, trưởng bản có uy tín trong cộng đồng. Hình thức tuyên truyền phong phú, nội 
dung tuyên truyền trọng tâm bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng của Đảng và 
Hội đồng Bầu cử quốc gia. Theo đó, đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng 
chính trị, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó đã góp 
phần bảo đảm để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện thành công, dân 
chủ, bình đẳng,  đúng pháp luật,  an toàn, tiết  kiệm. Công tác nắm tình hình tư 
tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc liên quan đến cuộc 
bầu cử được tăng cường, quyết liệt, hiệu quả. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định. Cán bộ, đảng viên, các 
tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; cử tri tự nguyện, tự 
giác, vui tươi, phấn khởi tham gia bầu cử với tỷ lệ rất cao 99,99%, đã bầu ra số đại 
biểu trúng cử cơ bản theo đúng định hướng, cơ cấu, thành phần, số lượng, tỷ lệ 
phiếu bầu cao, tập trung, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh đảm bảo theo đúng đề án nhân sự của cơ quan có thẩm quyền, cuộc 
bầu cử thực sự là ngày hội non sông- ngày hội của toàn dân; với thành công của 
cuộc bầu cử, cử tri phấn khởi tin tưởng vào kết quả bầu cử, tin tưởng các đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trúng cử sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
Nhân dân giao phó.

2. Khó khăn, hạn chế

Công tác tuyên truyền tại một số xã vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn 
do địa hình phức tạp, hệ thống giao thông và hệ thống thông tin chưa đồng bộ. 
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Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không tốt đến công tác 
tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, không tổ chức được các buổi biểu diễn văn nghệ, 
các hoạt động văn hóa tập trung đông người để tuyên truyền về cuộc bầu cử.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử, khẳng định kết quả 
bầu cử thể hiện đúng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; công tác bầu cử dân chủ, 
đúng pháp luật; cử tri tự nguyện, tự giác, vui tươi, phấn khởi tham gia bầu cử; tỷ lệ 
cử tri đi bầu cao, bầu đúng cơ cấu, đủ số lượng; không khí vui tươi, phấn khởi tin 
tưởng vào kết quả bầu cử, tin tưởng các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân trúng cử sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ Nhân dân giao phó. Tuyên truyền các 
hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử ở các cấp, các ngành.

2. Tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 
cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác bầu cử.

3. Tổ chức điều tra dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, 
đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

4. Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường theo dõi, nắm tình hình 
tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 
dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các  
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp định 
hướng tư tưởng trước những vấn đề nảy sinh; đấu tranh, phản bác những luận điệu 
xuyên tạc, kích động Nhân dân của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về kết quả 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm  
kỳ 2021 – 2026 .

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương,   
- Thường trực Tỉnh ủy,               B/c
- BCĐ bầu cử tỉnh,
- BTG, TH các HU, ThU, ĐU trực thuộc,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Tuyên truyền,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Phùng Quang Hội
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