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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

Số: 399/BC – MTTQ - BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

      Lạng Sơn, ngày 27 tháng 5 năm 2021 

  
 

BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử  

đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vận động bầu cử 

  
 

Thực hiện Điều 64, 65 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân; Thông tri số 13 /TT-MTTW-BTT ngày 19  tháng 01 năm 2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp 

xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (gọi tắt là hội 

nghị tiếp xúc cử tri), kết quả cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác triển khai thực hiện 

- Thực hiện Điều 64, 65 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng 

Sơn đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 115/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/4/2021 

về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử, tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng cử viên 

đại biểu Quốc hội khóa XV để thống nhất, triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa người 

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri, theo kế hoạch mỗi ứng cử viên đại 

biểu Quốc hội khóa XV phải được tiếp xúc với cử tri để thực hiện quyền vận động 

bầu cử ít nhất là 10 cuộc (đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 tiếp xúc 12 cuộc). 

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh cung 

cấp báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của 

tỉnh giai đoạn 2016 – 2021 và nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2026 để những 

người ứng cử xây dựng chương trình hành động của mình trình bày trước cử tri, 

đồng thời chia làm 02 đoàn ứng cử viên đi tiếp xúc với cử tri tại 02 đơn vị bầu cử.   

- Đoàn 1 gồm 5 ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại các huyện, 

Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và huyện Hữu Lũng gồm các ông, bà:  

1. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh. 

2. Ông Phạm Trọng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học lập 

pháp, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Ông Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng, Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 
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4. Ông Hoàng Văn Phước, Viên chức, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn. 

5. Bà Hoàng Thị Huế, Trưởng ban, Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh 

Lạng Sơn. 

Đoàn 2 gồm 5 ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại thành phố 

Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. 

* Gồm các ông, bà: 

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước. 

2. Ông Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

3. Bà Chu Thị Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng Hội nông dân tỉnh. 

4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Công chức, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

5. Bà Hoàng Thị Hải Yến, Công chức, Hội nông dân tỉnh. 

Để các hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử đại biểu Quốc hội được chuẩn bị 

chu đáo, chặt chẽ đảm bảo đúng trình tự, nội dung, thời gian theo quy định, Ban 

Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phân công các đồng chí trong Ban Thường 

trực phụ trách địa bàn các huyện, thành phố, mời các phóng viên báo, đài truyền 

hình của tỉnh tham gia đưa tin các hội nghị. 

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban thường trực Ủy 

ban MTTQ các huyện, thành phố đã chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp 

bàn thống nhất triển khai thực hiện kế hoạch, thông báo rộng rãi cho cử tri biết thời 

gian, địa điểm tổ chức hội nghị, mời đại biểu cử tri tham dự hội nghị, tạo điều kiện 

nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt làm việc cho đoàn ứng cử viên đến huyện thực hiện quyền 

vận động bầu cử. Công tác trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất, chuẩn bị nội dung 

hội nghị được Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố 

chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang nghiêm. 

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo, hướng 

dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan chức 

năng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện và cơ sở trên địa bàn tỉnh căn 

cứ vào tình hình thực tế đã linh hoạt trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri 

vừa đảm bảo quy định của pháp luật, vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng chống 

dịch bệnh Covid – 19. 

2. Kết quả đã đạt được 

2.1  Vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng. 

Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Đài phát thanh và 

truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đăng tải, giới thiệu tiểu sử tóm tắt, chương trình 

hành động của các ứng cử viên, phối hợp tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu 

Quốc hội trả lời phỏng vấn trình bày về dự kiến chương trình hành động của mình 

nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Từ ngày 17/5 đến ngày 20/5/2021 đài 

phát thanh truyền hình tỉnh Lạng Sơn đã phát sóng giới thiệu tiểu sử tóm tắt và 
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toàn bộ nội dung bài trả lời phỏng vấn của 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 

XV, Báo Lạng Sơn, cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã đăng toàn bộ chương trình hành động của 10 ứng cử 

viên đại biểu Quốc hội khóa XV để cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ 

hơn về từng ứng cử viên để từ đó sáng suốt lựa chọn những người ứng cử tiêu 

biểu, xuất sắc nhất làm đại biểu Quốc hội. 

2.2. Vận động bầu cử bằng hình thức gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại Hội nghị   

  Từ ngày 07/5/2021 đến hết ngày 17/5/2021, Ban thường trực Ủy ban 

MTTQ tỉnh, các huyện, thành phố đã chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp 

tổ chức 11 Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. (Trong đó 

có 3 Hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến), các ứng cử viên đã tiếp 

xúc với 6.576 cử tri đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cử tri của 176 xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp có số cử tri 

tham dự đông nhất là Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm huyện Bắc Sơn, có 350 

cử tri tham dự, Hội nghị có số cử tri tham dự thấp nhất là hội nghị tổ chức tại trụ 

sở UBND xã Tú Xuyên huyện Văn Quan, có 100 cử tri tham dự; Hội nghị tiếp 

xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến có số cử tri tham dự đông nhất là 3.910 cư tri, 

Hội nghị có số cử tri tham dự thấp nhất là 442 cử tri. Tổng số cử tri tham dự các 

hội nghị trực tuyến: 5.062 cử tri, có 27 ý kiến phát biểu (đơn vị bầu cử số đại biểu 

Quốc hội số 1 tổ chức 2 Hội nghị, tại điểm cầu huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng 

và điểm cầu của 44 xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện. Có 1.152 cử tri tham dự, 21 

ý kiến phát biểu. Đơn vị bầu cử đại biểu Quôc hội số 2 tổ chức 01 Hội nghị, tại 

điểm cầu của UBND tỉnh, điểm cầu 5 huyện biên giới và 94 xã, thị trấn trên địa 

bàn 5 huyện biên giới. Có 3.910 cử tri tham dự, 6 ý kiến phát biểu).  

Nhìn chung các hội nghị đều được tổ chức công khai, dân chủ, bình đẳng 

đúng pháp luật. Tại các hội nghị đã có 58 cử tri tham gia phát biểu ý kiến, các ý 

kiến của cử tri đều mang tính chất xây dựng, cởi mở và dân chủ, đánh giá các ứng 

cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, đồng thời 

cử tri cũng bày tỏ thái độ tin tưởng và nguyện vọng của mình đối với các ứng cử 

viên nếu trúng cử làm đại biểu Quốc hội khoá XV sẽ thực hiện tốt vai trò, trách 

nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên liên hệ với cử tri, tiếp xúc, lắng 

nghe và phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và 

nhân dân tới Quốc hội, các cơ quan nhà nước, tham gia có hiệu quả các hoạt động 

của Quốc hội. 

Các ý kiến phát biểu cử tri tại hội nghị đều đồng tình với bản dự kiến 

chương trình hành động của các ứng cử viên, đặt nhiều kỳ vọng, tin tưởng vào các 

ứng cử viên đồng thời nêu lên một số ý kiến, nguyện vọng trên các lĩnh vực cụ thể 

như sau:  

II. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

1. Về nông nghiệp và nông thôn 

- Cử tri đề nghị nhà nước cần quan tâm phát triển kinh tế, có biện pháp bao 

tiêu sản phẩm, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và có biện pháp bình ổn giá 

đối với các sản phẩm nông nghiệp.  
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- Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu 

còn khó khăn, bộ máy, cán bộ phụ trách về nông thôn mới chủ yếu là bán chuyên 

trách, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện do vậy đề xuất xem xét 

bố trí tổ chức bộ máy cán bộ làm nông thôn mới theo hướng chuyên trách. Một bộ 

phận người dân còn còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại; chưa có cơ chế ràng buộc 

người dân thực hiện trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đề nghị giai đoạn 

tới cần xem xét thực hiện cơ chế hỗ trợ sau đầu tư trong thực hiện các chương 

trình, dự án. 

2. Về phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông 

 - Cử tri đề nghị quan tâm làm đường đường giao thông đến trung tâm xã 

Yên Lỗ; đường giao thông từ xã Mông Ân huyện Bình Gia sang Bắc Sơn; làm cầu 

thôn Viên Minh sang thôn Pắc Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia; Quan 

tâm nâng cấp tuyến đường quốc lộ 3B (Từ trung tâm huyện Tràng Định đến 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn); nâng cấp 3 cây cầu (Cầu Pắc Cù, Cầu Ngầm Vằng 

Ma, Cầu ngầm Pác Dào) thuộc địa phận xã Tân Tiến, huyện Tràng Định; quan 

tâm sửa chữa nâng cấp tuyến đường thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan 

sang thôn Lân Dầm, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. Nâng cấp cải tạo tuyến 

đường giao thông vào khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, từ thôn Bản Thẩu, xã Tân 

Thanh đến trạm kiểm soát Biên Phòng số 01; đầu tư sửa chữa, khắc phục mở rộng 

một số điểm đen trên tuyến quốc lộ 4A thuộc địa bàn xã Tân Mỹ và xã Hoàng 

Việt của huyện Văn Lãng. Cử tri huyện Chi Lăng đề nghị sửa chữa, nâng cấp 

tuyến đường ĐH 88 Tồng Nọt- xã Y Tịch; đề nghị làm rõ trách nhiệm và cho tu 

sửa tuyến đường từ km 29 đến km 35 tỉnh lộ 231 đường vào công ty Cổ phần đá 

Đồng Mỏ; đề nghị quan tâm công trình kè sông Thương tại trấn Đồng Mỏ vì mùa 

mưa gây sạt lở, ảnh hưởng đến hoa màu, diện tích canh tác của nhân dân. 

- Cử tri huyện Văn Lãng đề nghị cần quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp 

bằng bê tông xi măng tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn 5 xã biên giới 

của huyện và các công trình thủy lợi trên địa bàn.  

 3. Về văn hoá- Xã hội 

- Các chương trình, mô hình, dự án hỗ trợ người nghèo hiện nay chưa thực 

hiện được giảm nghèo bền vững, người nghèo còn mang nặng tâm lý trông chờ, ỷ 

lại sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng, đề nghị Quốc hội nghiên cứu, rà soát các 

chính sách không phù hợp để chuyển nguồn vốn sang đầu tư về cơ sở hạ tầng, 

nhất là đường giao thông cho vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.  

- Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư đến lĩnh vực phát triển du 

lịch cộng đồng, nâng cấp di tích lịch sử Quốc gia Đồn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, 

huyện Bắc Sơn vì hiện nay di tích đã xuống cấp.  

- Đề nghị tiếp tục quan tâm chế độ phụ cấp cho người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, khối phố; tiếp tục quan tâm có chế độ bảo hiểm y tế dân tộc 

đối với các xã vùng 1, quan tâm đến các chế độ chính sách cho các nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin. 
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- Quan tâm tới chính sách phân bổ biên chế, hiện nay không phù hợp giữa 

các huyện có dân số đông, dân số ít; quan tâm giải quyết việc làm cho người dân 

bằng cách thu hút các công ty về đầu tư cho tỉnh nhà. 

- Cần quan tâm đến các chính sách liên quan đến biên giới, bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc và liên quan đến sinh kế đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

- Cử tri xã Bằng Hữu, xã Chiến Thắng, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng; xã 

Tú Xuyên, xã Liên Hội huyện Văn Quan; xã Yên Lỗ huyện Bình Gia…đề nghị 

các cơ quan chức năng quan tâm xem xét đầu tư trạm phát sóng điện thoại đến các 

thôn trên địa bàn các xã. 

- Đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định của Nghị định 

số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số 

lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn 

và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Cụ thể bổ sung chức 

danh văn phòng Đảng ủy xã là cán bộ chuyên trách cấp xã. 

- Về xây dựng cơ chế chính sách nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc 

vùng cao, nên xem xét chuyển từ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, vật chất sang hỗ trợ 

đầu tư các công trình phúc lợi công cộng. 

4. Các vấn đề khác 

 - Cử tri còn nhiều băn khoăn, lo lắng trong công tác phòng, chống tham 

nhũng, hằng năm đều có kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhưng tình trạng tham 

nhũng vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Đề nghị cần có giải pháp hữu hiệu nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; chất lượng giám 

sát của Quốc hội. 

 - Cử tri đề nghị Quốc hội cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của 

mình, cần xây dựng pháp luật theo hướng tăng quyền hạn và trách nhiệm của đại 

biểu Quốc hội trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân như giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; cần quan tâm đến công tác giám sát của cộng đồng đối 

với các công trình, dự án xây dựng; tiếp tục hoàn thiện quy định về giám sát đầu 

tư của cộng đồng… 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vận động bầu cử của Ban 

thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn./. 
 

 

Nơi nhận: 
 
 

 
 

- Ban TT Ủy ban Trung ương MTTQVN; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Ban TT UBMTTQ tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban Dân chủ - Pháp luật. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Nông Dương Sơn 
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