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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  

Hội đồng nhân dân các cấp 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 

HĐND tỉnh  nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là hội nghị tiếp xúc cử tri) kết quả 

cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, KẾT QUÁ 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 116/KH-MTTQ-BTT, ngày 

28/4/2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử. Tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng 

cử viên đại biểu HĐND tỉnh để hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, 

thống nhất triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, theo kế hoạch mỗi ứng cử viên 

đại biểu HĐND tỉnh phải được tiếp xúc với cử tri để thực hiện quyền vận động 

bầu cử ít nhất là 5 cuộc, các cuộc tiếp xúc cử tri phải đảm bảo đầy đủ thành 

phần đại biểu tham dự theo quy định của luật, phải đảm bảo tối thiểu 70 cử 

tri/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 các hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu 

cử, đồng thời chia làm 14 đoàn, có phân công Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn 

đi tiếp xúc cử tri tại 14 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh.   

Trên cơ sở kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh, 

Ban thường trực MTTQ các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã 

thống nhất với chính quyền cùng cấp, các đoàn ứng cử viên xây dựng và triển 

khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; tổ 
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chức hội nghị gặp mặt với các ứng cử viên đại biểu HĐND, đại diện các cơ 

quan, tổ chức đơn vị có người ứng cử cùng cấp thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri; 

cung cấp cho các ứng cử viên báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động của mình… 

Tuy nhiên, 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 căn cứ 

vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị đã linh hoạt trong thay đổi kế 

hoạch tổ chức, hình thức tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để vừa đảm bảo quy 

định của pháp luật về bầu cử, vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch 

bệnh Covid – 19. 

2. Kết quả thực hiện 

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

Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đăng tiểu sử tóm tắt của 93 ứng 

cử viên đại biểu HĐND tỉnh lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đăng tải, 

giới thiếu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Từ ngày 06/5 

đến ngày 21/5/2021 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đã phát sóng giới 

thiệu tiểu sử tóm tắt của 93 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh để cử tri và nhân 

dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện tìm hiểu về tiểu sử, quá trình công tác của 

từng ứng cử viên để từ đó sáng suốt lựa chọn những người ứng cử tiêu biểu, 

xuất sắc nhất làm người đại diện cho ý trí và nguyện vọng của mình. 

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

Từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 19/5/2021, Ban thường trực Ủy ban 

MTTQ các huyện, thành phố đã chủ trì phối hợp tổ chức được 40 hội nghị tiếp 

xúc giữa 93 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh với cử tri1, có 6.456 cử tri đại diện 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cử tri của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Bình quân mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh được tiếp xúc với cử tri tại 3 Hội 

nghị. Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp có số cử tri tham dự đông nhất là 245 cử tri 

tham dự, hội nghị có số cử tri tham dự ít nhất là 61 cử tri2; Hội nghị tiếp xúc cư tri 

bằng hình thức trực tuyến có số cử tri tham dự đông nhất là 743 cử tri; Hội nghị 

có số cử tri tham dự thấp nhất là 323 của tri. Các hội nghị được tổ chức công khai, 

dân chủ, bình đẳng đúng pháp luật, các địa điểm tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu 

đáo, trang trọng có cờ Tổ quốc, hoa, tượng (hoặc ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ 

thống âm thanh, đầy đủ ghế ngồi cho cử tri, cử tri đều thể hiện sự phấn khởi, tin 

tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên. Tại các hội nghị đã có 212 cử tri tham gia 

phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề đạt nguyện vọng, các ý kiến của cử tri đều thẳng 

                                           
1  Trong đó có 7 Hội  nghị trực tuyến 
2 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã đã chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức 1.670 Hội nghị để 

7.254 ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tiếp xúc với 126.091 cử tri, tại các hội nghị có 4.418 ý kiến, kiến nghị đề đạt 

nguyện vọng của cử tri (trong đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức được 201 Hội nghị để 598 ứng cử viên 

đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với 16.151 cử tri, tại các hội nghị có 902 ý kiến, kiến nghị, đề đạt nguyện vọng của cử tri; 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã đã chủ trì tổ chức được 1.470 Hội nghị để 6.656 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã 

tiếp xúc với 109.940 cử tri, tại các hội nghị có 3.516 ý kiến, kiến nghị, đề đạt nguyện vọng của cử tri).  
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thắn mang tính xây dựng cao, cởi mở và dân chủ, đánh giá các ứng cử viên đại 

biểu HĐND tỉnh đều có trình độ, phẩm chất đạo đức, đồng thời cử tri cũng bày tỏ 

sự tin tưởng của mình đối với các ứng cử viên nếu trúng cử làm đại biểu HĐND 

tỉnh sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, 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 các cơ quan cơ quan có thẩm 

quyền để xem xét giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công 

dân, tham gia có hiệu quả các hoạt động của HĐND để quyết định những vấn đề 

quan trọng của địa phương. 

Các ý kiến phát biểu của cử tri tại các 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 cơ quan chức năng cần quan tâm phát triển kinh tế nông 

nghiệp, có biện pháp tìm đầu ra, bình ổn giá và tạo được sự liên kết bao tiêu sản 

phẩm giữa doanh nghiệp và người nông dân. 

- Cử tri thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình mong muốn nhà 

nước và các cơ quan chức năng quan tâm đến dự án khoai tây giữa các hộ nông 

dân với doanh nghiệp tư nhân vì hiện nay việc quản lý và thực hiện dự án vẫn 

chưa được chặt chẽ, một số hộ dân vẫn chưa nhận được tiền khi bán sản phẩm 

cho doanh nghiệp. 

- Cử tri thị trấn Đồng Mỏ, cử tri đại diện cho Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn huyện huyện Chi Lăng: kiến nghị trong giai đoạn làm đường 

cao tốc các đơn vị thi công làm ngăn dòng chảy các mương nước gây ngập úng 

ruộng của các hộ nông dân với diện tích 7.300m2 đơn vị thi công đã hứa hẹn bồi 

thường nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện bồi thường; cụm 7 xã Vạn 

Linh, Y Tịch, Hòa Bình, Bằng Mạc, Bằng Hữu, Thượng Cường, Gia Lộc còn 

khó khăn về việc điều tiết nước tưới tiêu. Mùa mưa thường xuyên ngập úng, 

mùa khô không có nước tưới. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt xây dựng 

cụm công trình thủy lợi Vạn Linh tuy nhiên đến nay chưa đầu tư xây dựng, đề 

nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cụm công trình thủy lợi Vạn Linh. 

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

- Cử tri đề nghị cần sớm quan tâm đầu tư tuyến đường giao thông thị trấn 

Chi Lăng đến xã Y tịch, huyện Chi Lăng; sớm mở tuyến đường từ xã Hữu Liên, 

huyện Hữu Lũng đến xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn; quan tâm đầu tư nâng cấp 

tuyến đường 234b (đường 1A cũ) đoạn thành phố Lạng Sơn đến ngã ba Tam 

Lung, Thụy Hùng, huyện Cao Lộc; quan tâm nâng cấp lại tuyến đường từ thôn 

Đèo Luông đến thôn Quan Tài, xã Tri Lễ, tuyến đường từ thôn Nà Lùng xã Hữu 

Lễ, huyện Văn Quan sang thôn Lân Dầm, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng; quan 

tâm nâng cấp tuyến đường 226 từ Ngã tư Bình Gia đến xã Hồng Phong; đường 
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231 đoạn từ ngã 3 xã Hoa Thám đến đoạn nối vào đường bê tông xã Hoa Thám, 

xã Hưng Đạo; đường từ Khuổi Lào xã Thiện Hòa vào xã Yên Lỗ, huyện Bình 

Gia; quan tâm đầu tư tuyến đường 242 Phố Vị - Đèo Cà, xã Đồng Tiến, huyện 

Hữu Lũng. Cử tri mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ để thực hiện bê 

tông hóa đường liên xã, đường trục thôn. 

- Đề nghị cấp trên quan tâm xây dựng trụ sở cho lực lượng Công an xã, 

hiện nay cơ sở vật chất của Công an xã còn gặp rất nhiều khó khăn.  

- Cử tri xã An Sơn, huyện Văn Quan đề nghị xây dựng phòng làm việc 

cho Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gần với trụ sở UBND xã để 

thuận tiện trong phối hợp giải quyết công việc; cử tri Trung tâm Y tế huyện Chi 

Lăng kiến nghị hiện nay cơ sở vật chất của bệnh viện chật hẹp, không đủ phòng 

điều trị; bệnh viện huyện chỉ có 01 xe cứu thương, xe không có vách ngăn 

không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị các cấp, các ngành 

quan tâm cho sửa chữa nâng cấp bệnh viện, trang bị thêm xe cứu thương cho 

bệnh viện. 

- 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. 

 3. Về văn hoá- Xã hội 

- Đề nghị tiếp tục quan tâm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa 

chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

26 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tại xã Yên Thịnh, 

huyện Hữu Lũng có 6 hộ chưa có điều kiện để sửa chữa, 5 hộ tự sửa chữa, 01 hộ 

đã xây mới đến nay chưa được hỗ trợ theo quy định. 

- Đề nghị quan tâm chính đãi ngộ, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ công chức xã; đội ngũ Bí thư chi bộ thôn, khối phố; quan tâm việc 

phát quân trang cho lực lượng bảo vệ dân phố; quan tâm chế độ phụ cấp của cán 

bộ không chuyên trách ở thôn bản, khu phố; chế độ chính sách đối với cán bộ, 

nhân dân tham gia quản lý đường biên cột mốc biên giới để kịp thời động viên 

các lực lượng này thực hiện các nhiệm vụ. 

- 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. 

- Đề nghị tỉnh có chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng các 

khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm cải thiện đời sống cho người dân trên địa 

bàn tỉnh. 

- Cử tri đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa 

thôn, khối phố, xem xét nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà văn hóa thôn 

vì hiện nay mức hỗ trợ xây mới 120 triệu, sửa chữa 80 triệu là thấp, chưa đảm 

bảo thực hiện so với giá cả vật liệu xây dựng hiện nay. 
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 - Cử tri xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 

chức năng làm rõ: Năm 2019 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

11/2019/NQ – HĐND ngày 10/12/2019 quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng 

thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tuy nhiên đến nay các đối tượng 

được thụ hưởng chưa được nhận tiền chúc thọ, mừng thọ theo quy định.  

- Cử tri Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng kiến nghị hiện nay cơ sở vật chất 

của bệnh viện chật hẹp, không đủ phòng điều trị; bệnh viện huyện chỉ có 01 xe 

cứu thương, xe không có vách ngăn không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch 

Covid- 19 đề nghị cấp trên đầu tư kinh phí xây dựng thêm phòng bệnh, trang bị 

thêm xe cứu thương cho bệnh viện. 

- Đề nghị tỉnh kiến nghị đến các cơ quan Trung ương điều chỉnh, bổ sung 

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 

xem xét bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy xã là cán bộ chuyên trách cấp xã. 

4. Về môi môi trường 

- Trên địa bàn xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng có 4 mỏ đá khi hoạt động 

nổ mìn đã gây ra khói bụi, làm rơi đất đá rơi xuống các hộ dân ảnh hưởng đến 

môi trường và sức khỏe của người dân, đề nghị cấp trên có biện pháp can thiệp 

giám sát để đem lại sự an toàn cho nhân dân. 

- Cử tri trên địa bàn xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi 

trường tại bãi rác trên địa bàn xã, hiện nay bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. 

 5. Các vấn đề khác 

- Cử tri mong muốn các ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đề ra, thực hiện đúng 

quyền, trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Thực hiện tốt vai trò giám sát, là 

cầu nối truyền tải các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng có 

thẩm quyền xem xét giải quyết. 

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

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri của Ban 

thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban TT Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn; 

- TT Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban thường trực 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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