
 

 

  

THƯỜNG TRỰC HĐND 

HUYỆN THANH LIÊM 

 

Số:      /TB- TT HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 

Thanh Liêm, ngày    tháng 4  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
 

Kết quả giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

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

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND, ngày 23/3/2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về việc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở một số xã trên địa bàn huyện, Đoàn giám sát của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức giám sát trực tiếp tại các xã: 

Thanh Nguyên, Liêm Cần, Thanh Tân, Liêm Thuận và Liêm Túc. Căn cứ kết 

quả làm việc và thông qua báo cáo của các đơn vị, các ý kiến của thành viên 

Đoàn giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo kết quả giám 

sát như sau: 
 

I. Kết quả đạt được. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cuộc bầu cử. 

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; Đảng ủy 

các xã được giám sát  đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban chỉ đạo đã  phân công 

nhiệm vụ cho từng thành viên để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những 

vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và 

bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương.  

Các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử 

tại địa phương  mình để quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các xã đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện các mặt 

công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026.  

Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các xã triển khai đồng bộ với nhiều 

hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác chuẩn bị 

các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử được rà soát chuẩn bị chu đáo. 
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- Công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình cơ sở được Ban chỉ đạo 

công tác bầu cử của các xã quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án đảm 

bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

2. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử. 

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân các xã đã ban hành Quyết định thành lập 

Ủy ban Bầu cử. Ủy ban bầu cử các xã đã ban hành kế hoạch triển khai công tác 

bầu cử và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử. 

Từ ngày 19/02/2021 đến ngày 12/3/2021, UBND các xã đã ban hành 

quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp 

xã. Căn cứ Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu của UBND huyện, UBND 

các xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ cùng cấp đã ban hành các Quyết định thành lập Tổ bầu cử để thực hiện 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại các Khu vực 

bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử các xã đã ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban 

giúp việc; tổ giúp việc Ủy ban bầu cử cấp xã. Việc thành lập và hoạt động của 

các tổ chức phụ trách bầu cử, ban bầu cử, các tiểu ban phục vụ bầu cử ở các xã 

nhìn chung đều đảm bảo đúng số lượng, quy trình, mốc thời gian theo luật định. 

3. Thực hiện các bước quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu 

người ứng cử.  

Căn cứ vào số lượng đại biểu được bầu ở địa phương mình theo quy định 

của Luật tổ chức chính quyền địa phương, sau khi thống nhất ý kiến với Ban 

Thường trực UBMTTQ Việt Nam và UBND cùng cấp, Thường trực HĐND xã 

dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước ở xã và thôn, làng, …, 

đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu 

HĐND cấp xã. Căn cứ vào thông báo của Thường trực HĐND xã, UBMTTQ 

cùng cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành 

phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử 

đại biểu HĐND xã. 

 Quy trình hiệp thương người tham gia ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND 

ở các xã trên địa bàn đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, đúng luật, đảm bảo cơ 

cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND theo hướng dẫn của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, hướng dẫn số 01-HD/HU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Thanh Liêm về công tác nhân sự đại biểu HĐND huyện và các xã, thị 

trấn nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sau khi có thông báo của Thường trực HĐND xã về điều chỉnh cơ cấu, 

thành phần và số lượng người ứng cử cho các cơ quan, đơn vị. Ban Thường trực 

UBMTTQ cấp xã, thị trấn đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có người được 
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giới thiệu ứng cử để thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng   tới từng 

đơn vị đồng thời hướng dẫn chuẩn bị tiến hành bước 2 của quy trình hiệp 

thương. 

Đến ngày 18/3/2021, các xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn (đối với 

các xã đoàn tổ chức giám sát có xã Liêm Túc có 01 người tự ứng cử là ông 

Trịnh Anh Tuy. Ngày 14/4 xã Liêm Túc báo cáo với đoàn giám sát ông Trịnh 

Anh Tuy – Sinh năm 1952 cán bộ hưu trí thôn Đống Sấu Tháp đã làm đơn xin 

rút ứng cử Đại biểu HĐND xã Liêm Túc nhiệm kỳ 2021-2026). 

II. Tồn tại, hạn chế 

 Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử ở xã còn 

gặp phải một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị về công tác tuyên truyền cuộc 

bầu cử có lúc, có nơi chưa kịp thời dẫn đến số lượng cử tri tham gia hội nghị lấy 

ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử chưa đầy đủ. 

- Một số thôn sau khi sáp nhập có địa bàn rộng, cán bộ thôn đa phần là 

cán bộ mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác bầu cử nên quá trình triển 

khai còn lúng túng, hạn chế. 

III. Đề xuất,  Kiến nghị: 

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

nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, Thường trực HĐND huyện đề nghị.  

1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách cơ sở bám sát địa 

bàn phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo và thông tin kịp thời quá trình triển khai, tổ 

chức thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

2. Đề nghị UBND, Ủy ban bầu cử huyện. 

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác bầu cử trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo  các cơ quan có liên quan của huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, 

hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các xã, thị trấn trên 

địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử. 

- Sớm tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử. 

- Đề nghị quyết định trưng tập cán bộ các phòng, ban của huyện phối hợp 

với các xã, thị trấn đôn đốc tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật. 

3. Đề nghị các xã.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu 

cử, phát hiện sớm những tồn tại, phát sinh, tập trung chỉ đạo giải quyết ngay từ 

cơ sở. 
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- Rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri; kịp thời bổ sung, điều chỉnh danh 

sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để 

người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử 

tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. 

- Chỉ đạo và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 

Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu đảm bảo theo quy định 

của Luật. 

- Công tác tuyên truyền đảm bảo thường xuyên, liên tục với nội dung phù 

hợp trong từng gian đoạn, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nâng cao 

nhận thức của cử tri và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại 

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

cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất kịp thời, chu đáo, đầy đủ sẵn sàng cho cuộc bầu cử. 

- Chỉ đạo chặt chẽ, nắm chắc tình hình và tăng cường công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. 

- Tập trung chỉ đạo và giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, đề nghị có liên quan đến cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng luật, an toàn, tiết 

kiệm, bám sát lịch thời gian để triển khai. 

Trên đây là thông báo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã Thanh Nguyên, 

Thanh Tân, Liêm Cần, Liêm Thuận, Liêm Túc. Đề nghị các đơn vị được giám 

sát quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:      

- TTHU, TT HĐND, LĐ UBND huyện; 

- Các thành viên đoàn giám sát; 

- UBND các xã Liêm Túc, Liêm Cần, Liêm Thuận, 

 Thanh Tân, Thanh Nguyên; 

- Lưu: VT.                       

      

                                                                                                                           

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Đinh Viết Cường 
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