
ỦY BAN BẦU CỬ  
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BÁO CÁO 

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn 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 - 20261. Cấp uỷ, chính quyền thành phố đã nhận 

thức sâu sắc về 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, chủ động xây dựng kế 

hoạch và quán triệt, triển khai2 đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 

tỉnh Lạng Sơn tới các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường, xã; yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể từ 

thành phố tới phường, xã xây dựng Kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt 

việc tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn... của Trung 

ương, Bộ Nội vụ, của Tỉnh, thành phố về công tác bầu cử tới toàn thể cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân trên địa bàn. 

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 21/01/2021 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn 

về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Thành uỷ Lạng 

Sơn đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 22/01/2021 để lãnh đạo triển khai 

công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 

bầu cử (số 111-QĐ/TU, ngày 20/01/2021), phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách công tác bầu cử tại các phường, xã và Quyết 

định thành lập Tổ rà soát chính trị nội bộ phục vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND, UBMTTQ, UBBC 

tỉnh và Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của UBBC tỉnh)3, HĐND, UBND, 

                                                 

1 Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 của Quốc hội; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia; 

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 31/01/2021 

của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế 

hoạch số 23-KH/ĐĐ ngày 17/02/2021 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 24/01/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn và các công văn chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh Lạng Sơn (Sở Nội vụ, Tài chính…) 
2 Với các hình thức triển khai như sao lục, gửi trên hệ thống xử lý văn bản (mạng ioffice)…  
3 Công văn số 32/HĐND-PC ngày 16/01/2021; Công văn số 80/UBND-THNC ngày 21/01/2021 về việc triển 

khai công tác bầu cử; Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 31/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn; Chỉ thị số 03-
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UBMTTQ, UBBC thành phố đã ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch4 để triển khai 

thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn thành phố đảm bảo theo quy định. Từ 

ngày 19/01/2021 đến thời điểm báo cáo, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ 

UBBC và các cơ quan thành phố đã ban hành 125 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn thành phố (Có danh mục văn 

bản kèm theo). 

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, BCĐ bầu cử, UBND, UBBC thành phố, 

các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, UBND, UBBC phường, xã theo chức năng 

nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, phổ biến các quy định của 

pháp luật về bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 

dân theo quy định. 

2. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xác định và ấn định số 

đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp 

2.1. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử 

- Thành lập Ủy ban bầu cử 

Ngày 25/01/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-

UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố gồm 15 

thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch; phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBBC phụ trách chỉ đạo tổ chức bầu cử tại 

các phường, xã. 

UBND các phường, xã cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình gồm 11 thành viên (đảm bảo thời 

gian chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử).  

- Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND cấp xã 

(theo Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND) 

Ngày 11/3/2021, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban thường trực 

UBMTTQVN thành phố, UBND thành phố đã ban hành Quyết định thành lập 08 

Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố tại 08 đơn vị bầu cử (8 phường, xã) trên địa 

bàn đảm bảo về thời gian theo quy định (chậm nhất ngày 14/3/2021). 

 Sau khi có Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, theo tiến độ, trong ngày 

12/3/2021, UBND các phường, xã đã ban hành Quyết định thành lập ở mỗi đơn vị 

bầu cử Đại biểu HĐND cấp xã một Ban bầu cử đại biểu HĐND đảm bảo về thời 

gian (chậm nhất ngày 14/3/2021), với tổng số 52 Ban bầu cử tại 52 đơn vị bầu cử. 

- Việc thành lập các Tổ bầu cử 

 Căn cứ Quyết định của UBND thành phố về phê chuẩn 83 Khu vực bỏ phiếu 

của các phường, xã. UBND các phường, xã, Thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ 

trang đã ban hành Quyết định thành lập 83 Tổ bầu cử tương ứng đảm bảo số lượng, 

                                                                                                                                                         
CT/TU, ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ ngày 17/02/2021 của Đảng đoàn HĐND 

tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn… 

4 Kế hoạch số 1176/KH-HĐND ngày 19/02/2021 của Hội đồng nhân dân; Kế hoạch số 01/KH-UBND 

ngày 02/02/2021 của UBBC thành phố; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND thành 

phố Lạng Sơn. 
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cơ cấu, thành phần theo quy định tại Điều 25, Luật Bầu cử và Văn bản số 

263/UBND-THNC ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh (chậm nhất là ngày 03/4/2021). 

Trong đó, có 04 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, 

thành phố (bầu 3 cấp); 79 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bầu 4 cấp) với tổng số 1.042 người. 

2.2. Việc xác định và ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị 

bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND 

thành phố và cấp xã 

- Trên cơ sở Thông báo của HĐND thành phố về dự kiến cơ cấu, thành 

phần, phân bổ số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và số 

lượng đơn vị hành chính trực thuộc, ngày 26/02/2021, UBBC thành phố đã ban 

hành Nghị quyết số 05/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, 

danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 

đại biểu HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và ban hành thông 

báo Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 

- Tính đến ngày 01/3/2021, UBBC các phường, xã đã ban hành Nghị 

quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử 

và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo đề nghị của UBND 

cùng cấp (với tổng số 52 đơn vị bầu cử); ban hành thông báo Nghị quyết trên 

các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.  

3. Việc tuyên truyền, vận động trong Nhân dân về cuộc bầu cử; thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử; công tác hiệp thương; 

việc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử cho các thành viên tổ chức 

phụ trách bầu cử 

3.1. Việc tuyên truyền, vận động trong Nhân dân về cuộc bầu cử 

Xác định được ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thành 

uỷ Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ, 

UBND, UBBC thành phố tăng cường triển khai công tác tuyên truyền theo các Kế 

hoạch5 đã đề ra. Đồng thời ban hành Công văn số 183-CV/TU, ngày 10/3/2021 về 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

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

Thực hiện Công văn số 11/CV-HĐPH ngày 23/02/2021 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL thành phố đã ban hành Công văn số 425/CV-HĐPH ngày 03/3/2021 

về Tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Trong đó, đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, đoàn 

thể thành phố, UBND các phường, xã tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ 

                                                 

5 Kế hoạch số 04-KH/BTGTU, ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về quán triệt, tuyên 

truyền các chỉ thị của Bộ Chính trị và Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch số 06/KH-UBBC ngày 01/3/2021 của UBBC thành phố về 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
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biến các quy định của pháp luật về bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân trong thời gian từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 

23/5/2021. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp6. Tuyên truyền đấu 

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

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

phá Đảng và Nhà nước… 

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, BCĐ bầu cử, UBND, UBBC thành phố, 

các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, UBND, UBBC phường, xã theo chức năng 

nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật về bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân bằng những hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, linh hoạt, phù 

hợp tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và điều kiện tình hình 

thực tế như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: hệ thống 

loa truyền thanh công cộng, các trang mạng xã hội; trên trang thông tin điện tử; 

thông tin lưu động; lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại nhà văn hóa 

các thôn, khối phố; tổ chức tọa đàm, hội nghị, tuyên truyền miệng, phỏng vấn... 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố như: thay 

mới nội dung pano, treo băng rôn khẩu hiệu, cờ hoa…; thông báo các bản tin về 

cách thức tiến hành bầu cử Quốc hội, niêm yết danh sách cử tri và danh sách những 

người ứng cử. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước, trong 

và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội thành phố đã chủ 

động xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng trong từng đoàn thể; chỉ đạo các cấp 

hội, đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp 

trên về công tác bầu cử tới tất cả các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như Thông qua Hội nghị, sinh hoạt 

chuyên đề “Thanh niên với ngày hội non sông”, diễu hành tuyên truyền trên các tuyến 

đường bằng xe máy… 

Kết quả: Trung tâm Văn hoá- Thể thao thành phố đã tuyên truyền 80 buổi 

lưu động; thay thế 06 pano tấm lớn; 4 cụm pano nhỏ; thay mới nội dung về bầu cử 

tại các cổng trào, màn hình Led trên địa bàn; treo 100 băng rôn, 200 khẩu hiệu về 

bầu cử; 400 cờ phướn; 1000 cờ chuối các loại; 1200 cờ Đảng, Tổ quốc; 90 quyển tài 

liệu tìm hiểu pháp luật về bầu cử; 150 quyển tài liệu hỏi đáp về bầu cử và cấp phát 

200 tranh cổ động, 800 phướn tuyên truyền do Sở VH,TT&DL cấp. Các chi, đảng bộ 

khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức trên 520 cuộc tuyên truyền; Đảng uỷ, 

UBND các phường, xã đã tổ chức trên 680 cuộc tuyên truyền các nội dung về bầu 

cử. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh vào 2 thời điểm 

                                                 
6 trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; 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... Giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
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sáng, chiều trong ngày. Mời Báo Lạng Sơn và Đài phát thanh và truyền hình tỉnh dự 

và đưa gần 200 tin, bài về công tác bầu cử trên địa bàn thành phố. 

Qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính 

trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về 

ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo ra sự đồng thuận trong xã hội góp 

phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn. 

3.2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND, UBBC tỉnh và Sở Nội 

vụ về công tác thông tin báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ bầu cử7, Thành 

phố đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, kịp thời ban hành các báo 

cáo tiến độ hàng tuần, hàng tháng theo quy định. Tham gia đầy đủ các Hội nghị, 

cuộc họp về bầu cử do Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, HĐND, UBND, UBBC tỉnh và 

Sở Nội vụ tổ chức. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và hoàn 

thiện hồ sơ tổng hợp sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gửi Sở Nội vụ ngay sau 

khi hoàn thành tổng hợp kết quả kiểm phiếu. 

Ngoài ra, UBBC thành phố và các phường, xã còn thực hiện tốt việc 

chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử để 

phục vụ các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC tỉnh và các kỳ họp 

của Ban chỉ đạo bầu cử thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy. 

3.3. Công tác Hiệp thương  

- Việc tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất: Thực hiện Nghị quyết số 

1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

UBMTTQVN thành phố đã chủ trì phối hợp với HĐND, UBND, Uỷ ban bầu cử 

thành phố tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 

28/01/2021 để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn 

vị, tổ chức được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố theo đúng hướng dẫn 

về thành phần tham dự, thủ tục tổ chức Hội nghị.  

Các phường, xã đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và đã 

có biên bản gửi HĐND thành phố, UBBC các phường, xã đảm bảo chậm nhất là 

95 ngày trước ngày bầu cử theo quy định.  

Sau Hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND thành phố và các phường, 

xã đã ban hành Thông báo về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Ngày 24/02/2021, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tổ chức 

cuộc họp hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người 

                                                 
7 Công văn số 16/UBBC-THNC ngày 04/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển 

khai các công việc chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Công văn số 98/HĐND-PC ngày 03/3/2021 

của HĐND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử  Công văn số 

574/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/5/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử 

23/5/2021 Công văn số 577/SNV-XDCQ&CTTN ngày 21/5/2021 của Sở Nội vụ về việc hồ sơ tổng hợp kết quả 

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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ứng cử  tiến hành các nội dung lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu 

HĐND thành phố. 

- Việc tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ hai:  

Sau khi tổng hợp việc tiếp nhận Hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND 

các cấp, trên địa bàn thành phố không phát sinh trường hợp người tự ứng cử. 

Ngày 16/3/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 

Lạng Sơn tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh 

sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021- 2026. Kết quả: Hội nghị đã thỏa thuận và nhất trí lập danh sách sơ bộ 59 

người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026.  

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai các phường, xã được tổ chức vào ngày 

16/3/2021, để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND 

phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Các Hội nghị đã thoả thuận và nhất trí lập danh 

sách sơ bộ 342/343 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường, xã 

nhiệm kỳ 2021-2026 (01 người không đủ điều kiện tại xã Hoàng Đồng) và đề nghị 

các thôn, khối phố thống nhất thời gian thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận 

xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.  

- Việc tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ ba:  

 Ngày 14/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những 

người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-

2026. Kết quả: Hội nghị đã tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những 

người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với tỉ lệ 

100% nhất trí thông qua biên bản và danh sách gồm 52 người đủ tiêu chuẩn ứng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Đối với cấp xã, tính đến ngày 18/4/2021 Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp 

thương lần thứ ba và đã lựa chọn, lập danh sách gồm 318 người đủ tiêu chuẩn 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 

3.4. Việc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử cho các thành 

viên tổ chức phụ trách bầu cử 

UBBC thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 45/KH-UBBC ngày 

06/5/2021 về tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn 

thành phố. Theo đó, ngày 09/5/2021, đã tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho 90 

người là thành viên Tổ chuyên viên giúp việc, đại diện UBBC các phường, xã. 

Theo lịch từ ngày 13/5 đến 16/5/2021 đã hoàn thành tổ chức tập huấn cụ thể cho 

từng phường, xã với thành phần chính là thành viên Ban bầu cử, Tổ bầu cử. 

4. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tổ 

chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp 
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 4.1. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri  

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ về 

lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Theo đó, thẩm quyền lập danh sách cử tri do UBND các phường, xã lập 

theo từng khu vực bỏ phiếu tại các thôn, tổ dân phố và Thủ trưởng đơn vị lực lượng 

vũ trang lập theo đơn vị tại khu vực bỏ phiếu nơi đóng quân. 

Đến ngày 13/4/2021, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố đã 

tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu và tại trụ sở UBND 

phường, xã, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để 

Nhân dân kiểm tra theo quy định tại Điều 32, Luật bầu cử. Tổng số cử tri đến 

thời điểm ngày 13/4/2021 là 68.306 người.  

Do tình hình dịch bệnh covid-19, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các 

phường, xã tiếp tục rà soát đối với các trường hợp vãng lai, ốm đau, bệnh tật, bị tạm 

giam hoặc mới được ra tù, người từ nước ngoài về và các trường hợp bị cách ly do 

dịch covid-19... để đưa vào danh sách cho đảm bảo, tránh mất quyền bầu cử của 

công dân. Chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội 

dung theo chỉ đạo tại Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội 

vụ và Công văn số 50/UBBC-THNC ngày 12/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh 

Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ 

phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và 

tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh. 

Kết quả: Tổng số cử tri đến thời điểm 12h30 ngày 23/5/2021 (thời điểm 

tỉnh yêu cầu chốt số liệu) là 71.681 người.  

- Cử tri bầu cử đại biểu cấp Quốc Hội và HĐND tỉnh là 71.681 người; 

- Cử tri bầu cử đại biểu HĐND thành phố là 71.125 người;  

- Cử tri bầu cử đại biểu cấp xã là 68.705 người. 

Tổng số cử tri cách ly do Covid-19 trên địa bàn thành phố là 1672 người. 

Trong đó: Tại khu cách ly, khu phong toả là 506 người (viện phổi: 352, YHCT: 

127; tại phường, xã: 27); cách ly tại nhà có ký cam kết là 1166 người. 

4.2. Việc lập và công bố, niêm yết danh sách chính thức những người 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử 

- UBBC thành phố Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-UBBC 

ngày 22/4/2021 về việc công bố danh sách chính thức 52 người ứng cử tại 8 đơn 

vị bầu cử để lấy 30 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định tại khoản 2, Điều 58, Luật bầu cử (chậm 

nhất là ngày 28/4/2021) 

Đến thời điểm ngày 28/4/2021, UBBC các phường, xã đã ban hành Nghị 

quyết công bố danh sách chính thức 318 người ứng cử tại 52 đơn vị bầu cử để bầu 

185 đại biểu Hội đồng nhân dân các phường, xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo thời 

gian quy định. 

- Theo Điều 59 Luật bầu cử, tính đến ngày 03/5/2021, tất cả 83 Tổ bầu cử 
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trên địa bàn thành phố đã tiến hành niêm yết Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm 

tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu theo quy định đồng thời thông báo rộng 

rãi để cử tri biết và đến tra cứu. 

4.3. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-MTTQ-BTT ngày 16/3/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố về tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 vận động bầu 

cử. Theo đó, tính đến hết ngày 18/5/2021, Ủy ban MTTQ thành phố và Ủy ban 

MTTQ các phường, xã đã tổ chức xong hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Việc vận động bầu cử được tiến 

hành công khai, dân chủ, bình đẳng và xây dựng trong vận động bầu cử, tạo 

không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử với cử tri. Kết quả đã 

tổ chức được 112 cuộc có 13.425 cử tri tham dự với 158 ý kiến phát biểu. 

Ngoài ra để đảm bảo cho cử tri bầu cử đúng và trúng theo cơ cấu, thành phần đề 

ra, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã tích cực tuyên truyền vận động, định 

hướng cho cử tri nghiên cứu, xem xét danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những 

người ứng cử để từ đó cử tri có thể sáng suốt lựa chọn ra những người đủ tiêu chuẩn là 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan 

đến cuộc bầu cử 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai bầu cử 

Uỷ ban bầu cử thành phố đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBBC ngày 

02/3/2021 về kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử ĐBHĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đã tiến hành kiểm tra được 05 đợt/8 phường, xã 

theo đúng kế hoạch đề ra.  

Ngoài ra, các đồng chí Trưởng, phó Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo bầu 

cử, UBBC, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội theo phân công nhiệm vụ đã thường 

xuyên chủ động tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phường, xã triển khai 

các nhiệm vụ bầu cử nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định.  

Thường trực HĐND thành phố đã tích cực chủ động thực hiện tốt công tác 

giám sát việc tổ chức triển khai công tác bầu cử của UBND thành phố và các cơ 

quan chuyên môn, các tổ chức phụ trách bầu cử của thành phố và phường, xã.  

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám 

sát đối với các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn. Kết quả đã tổ chức 

kiểm tra được 8 cuộc đối với UBMTTQ phường, xã; giám sát được 8 cuộc đối với 

UBBC các phường, xã và ban hành Thông báo gửi các đơn vị được kiểm tra, giám 

sát thực hiện. 

Qua kiểm tra, giám sát các phường, xã đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn đảm bảo các mốc thời 



 

 

9 

gian theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác bầu cử; 

thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. 

Riêng ngày 23/5/2016, Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC, UBND thành phố, 02 

Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai 

các công việc trong ngày bầu cử của các Tổ bầu cử nhằm đảm bảo đúng luật và 

thời gian quy định. 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cuộc bầu cử 

Thành phố tiếp nhận được 01 đơn thư kiến nghị liên quan tới tiêu chuẩn người 

ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (nhận vào ngày 12/5/2021, không đề tên người gửi) 

đã giao cho Tổ tiếp công dân thành phố xem xét tham mưu giải quyết. Tuy nhiên, 

theo Luật bầu cử quy định, đến ngày 13/5/2021 (10 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn 

ra) ngừng việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri liên quan tới công 

tác triển khai, tổ chức bầu cử và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đồng thời 

căn cứ vào Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đối với các đơn thư không có thông tin 

người gửi thì không giải quyết và xếp lưu đơn theo quy định. 

Các phường, xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới công tác triển 

khai, tổ chức bầu cử và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. 

  6. Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 20/01/2021 

về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số 

71/KH-UBND ngày 12/3/2021 về bảo đảm ANCT-TTATXH, an toàn bầu cử đại 

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

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Công an tỉnh Lạng Sơn, 

UBND thành phố đã giao Công an Thành phố tham mưu xây dưṇg và triển khai 

phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, chủ động xây dựng các phương án bảo 

đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; giao Ban Chỉ huy quân sự 

thành phố xây dựng Kế hoạch phòng chống lụt, bão trong quá trình chuẩn bị và tổ 

chức cuộc bầu cử theo đúng yêu cầu chỉ đạo. Tổ chức các Hội nghị triển khai công 

tác đảm bảo an ninh trật tự, các phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn cụ thể, chi tiết tới UBND cấp xã, lực lượng Công an, bảo vệ dân phố 

nhằm phục vụ cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng quy định. 

Kết quả, công tác bảo đảm ANCT-TTATXH trước, trong và sau ngày bầu cử 

trên địa bàn thành phố ổn định, không xảy ra các vấn đề nổi cộm hoặc phát sinh 

điểm nóng về an ninh trật tự. 

7. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Y tế nghiên cứu Kế hoạch 538/KH-BYT 

của Bộ y tế và văn bản chỉ đạo của Sở Y tế tham mưu xây dưṇg Kế hoạch 

phương án bảo đảm y tế, phòng chống dic̣h Covid-19 để phục vụ bầu cử; thực 
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hiện tốt Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau thời gian bầu cử, 

theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ 

phiếu. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (phun, khử trùng, trang thiết bị bảo hộ, vật 

tư y tế…), hướng dâñ thưc̣ hiêṇ các tình huống, phương án ứng phó khi phát 

sinh diễn biến phức tạp về dịch bệnh trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021. Ban 

hành văn bản số 62/UBBC-NV, ngày 18/5/2021 về việc triển khai hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch covid-19, trong đó 

lưu ý trình tự thực hiện bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu cố định, tại các khu cách 

ly tập trung, khu bị phong tỏa và người đang cách ly tại nhà theo đúng các 

phương án hướng dẫn tại Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ 

Nội vụ. 

Kết quả, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước và trong ngày 

bầu cử được thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch đề ra, cuộc bầu cử được diễn 

ra an toàn. 

8. Về chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí cho cuộc bầu cử 

Thực hiện Công văn số 67/SNV-XDCQ&CTTTN ngày 19/01/2021 của Sở 

Nội vụ, Văn bản số 1364/VP-THNC ngày 13/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Hướng dẫn số 45/HD-SVHTT&DL của Sở Văn hoá, TT&DL. UBND 

các phường xã hoàn thành việc tổng hợp tình hình con dấu, chuẩn bị các hòm phiếu 

chính; rà soát, tu sửa CSVC nhà văn hoá thôn, khối phố; trang trí địa điểm bỏ phiếu 

phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ, trang 

trọng và có tính thẩm mỹ cao. 

Việc nhận và phân phối các tài liệu, phiếu bầu cử, hòm phiếu phụ, con 

dấu của các tổ bầu cử do Sở Nội vụ cấp phát, các tài liệu, phiếu bầu cử do cấp 

huyện trực tiếp thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản số 263/UBND-THNC ngày 

10/3/2021 của UBND tỉnh (phụ lục 3) đã được UBND thành phố tiếp nhận, 

chuẩn bị, in ấn và cấp phát cho UBND các phường, xã, Ban bầu cử cấp xã phân 

phối tới các Tổ bầu cử xong trong ngày 08/5/2021 theo quy định. 

Việc dự trù kinh phí phục vụ công tác bầu cử được thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn và 

văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính.  

9. Những việc quan trọng xảy ra và kết quả giải quyết: Không phát sinh. 

II. KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ  

1. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử 

1.1. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc Hội 

- Số người ứng cử: 05 người; 

- Số đại biểu được ấn định: 03  đại biểu; 
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- Số đại biểu trúng cử: 03  đaị biểu, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần quy định. 

Cụ thể: 

+ Ông Trần Sỹ Thanh, được 58339/ 71274 phiếu hợp lệ (đạt 81,85%) 

+ Ông Triệu Quang Huy, được 58768/ 71274 phiếu hợp lệ (đạt 82,45%) 

+ Bà Chu Thị Hồng Thái, được 56290/ 71274 phiếu hợp lệ (đạt 78,98%) 

1.2. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 02 đơn vị bầu cử trên địa 

bàn thành phố 

* Thành phố Lạng Sơn được ấn định 02 đơn vị bầu cử:  

- Đơn vị bầu cử số 1 gồm: phường Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Vĩnh Trại  và 

xã Hoàng Đồng, được bầu 4 đại biểu; 

- Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Phường Đông Kinh, Chi Lăng , xã Mai Pha, Quảng 

Lạc, được bầu 3 đại biểu. 

* Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh như sau:  

- Đơn vị bầu cử số 1: 

Số người ứng cử: 7 người; 

Số đại biểu được ấn định: 4  đại biểu; 

Số đại biểu trúng cử: 4  đaị biểu, đảm bảo số lượng,  cơ cấu, thành phần quy định. 

Cụ thể: 

+ Ông Nguyễn Công Trưởng, đạt 34170/ 40745 phiếu (83,86%) 

+ Ông Nguyễn Phúc Hà, đạt 32960/ 40745 phiếu (80,89%) 

+ Ông Lộc Minh Hiệp, đạt 30626/ 40745 phiếu (75,17%) 

+ Ông Trịnh Minh Trường (ĐĐ. Thích Bản Chung) đạt  28543 / 40745 phiếu (70,05%) 

- Đơn vị bầu cử số 2: 

Số người ứng cử: 5 người; 

Số đại biểu được ấn định: 3 đại biểu; 

Số đại biểu trúng cử: 3  đaị biểu, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần quy định. 

Cụ thể: 

+ Ông Phạm Văn Dũng, đạt 23293/30451 phiếu (76,49%) 

+ Bà Lâm Thị Phương Thanh, đạt 26033/ 30451 phiếu (85,49%) 

+ Bà Nông Bích Thuận, đạt 22489/30451 phiếu (73,85%). 

1.3. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

- Số đại biểu được ấn định: 30 đại biểu; 

- Số đại biểu trúng cử: 30 đaị biểu; đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần quy định. 

- Cơ cấu: 

+ Nữ: 15 người; tỷ lê:̣ 50 % 

+ Dân tôc̣: 10 người; tỷ lê:̣ 33,33% 
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+ Trẻ tuổi: 06 người; tỷ lê:̣ 20 % 

+ Ngoài đảng: 04 người; tỷ lê:̣ 13,33 % 

+ Tái cử: 11 người; tỷ lê:̣ 36,67 % 

+ Tôn giáo: 01 người; tỷ lê:̣ 3,33% 

+ Tư ̣ứng cử: 0. 

- Thành phần: 

+ Cơ quan Đảng: 06 người; tỷ lệ: 20% 

+ Chính quyền: 11 người; tỷ lệ: 36,67 % 

+ MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ: 5 người; tỷ lệ: 16,67% 

+ Tòa án nhân dân: 0 

+ Viện kiểm sát nhân dân: 0 

+ Quân đội, công an: 02 người; tỷ lệ 6,67% 

+ Cơ quan đơn vị khác: 06 người; tỷ lệ: 20%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Dưới đaị học: 03 người ; tỷ lê:̣ 10% 

+ Đaị hoc̣: 20 người; tỷ lê:̣ 66,67% 

+ Sau đaị hoc̣: 07 người; tỷ lê:̣ 23,33% 

- Trình đô ̣lý luâṇ chính trị: 

+ Trung cấp: 05 người; tỷ lệ: 16,67 % 

+ Cao cấp: 20 người; tỷ lê:̣ 66,67% 

1.4. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 

- Số đại biểu được ấn định: 185 đaị biểu; 

- Số đại biểu trúng cử: 185 đaị biểu; đảm bảo số lượng theo quy định; các chức 

danh chủ chốt tại các phường, xã đều trúng cử theo đề án.  

- Cơ cấu: 

+ Nữ:  82 người; tỷ lệ 44,32%.          

+ Dân tộc: 121 người; tỷ lệ 65,41% 

+ Trẻ tuổi:  54 người; tỷ lệ 29,19% 

+ Ngoài đảng: 16 người; tỷ lệ 8,65% 

+ Tái cử: 95 người; tỷ lệ so với số người trúng cử 51,35%                         

+ Tôn giáo: 02 người; tỷ lệ 1,08%                 

+ Tư ̣ứng cử: 0.              

- Thành phần: 

+ Cơ quan Đảng: 21 người; tỷ lệ: 11,35% 

+ Chính quyền: 41 người; tỷ lệ: 22,16 % 

+ MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ: 33 người; tỷ lệ: 17,84% 
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+ Tòa án nhân dân: 0 

+ Viện kiểm sát nhân dân: 0 

+ Quân đội, công an: 05 người; tỷ lệ 2,70% 

+ Cơ quan đơn vị khác: 85 người; tỷ lệ: 45,95%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Dưới đaị học: 84 người; tỷ lệ: 45,41%         

+ Đaị hoc̣: 95 người; tỷ lê:̣ 51,35 %                       

+ Sau đaị hoc̣:  06 người; tỷ lê:̣ 3,24%         

- Trình đô ̣lý luâṇ chính trị: 

+ Trung cấp: 94 người; tỷ lệ: 50,81%                 

+ Cao cấp: 10 người; tỷ lê:̣ 5,41%     

(Chi tiết có Mẫu số 32/HĐND kèm theo) 

 2. Số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại do có 

dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu; số đơn vị bầu 

cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng 

đại biểu được ấn định: Không có. 

3. Số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi 

phạm pháp luật nghiêm trọng: Không có. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm và kết quả đạt được 

- Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội thành phố đã đề cao trách 

nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45-

CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 của Quốc hội; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 20/01/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ ngày 17/02/2021 của Đảng đoàn 

HĐND tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn; Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 31/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng 

Sơn và các công văn chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử của các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn (Sở Nội vụ, Tài chính…). Đã thành lập Ban chỉ đạo 

bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử để chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử 

trên địa bàn; ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo theo các văn bản hướng dẫn 

của cấp trên; 

- Tổ chức tốt việc tuyền truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, chức 

năng nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh…với nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng, thiết thực đạt hiệu quả, chất lượng cao, tổ chức tốt công tác 

định hướng cho cử tri xem xét, lựa chọn bầu ra những người đủ tiêu chuẩn là đại 

biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được cấp ủy, chính quyền từ thành phố cho 
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đến phường, xa.̃ Do vâỵ, kết quả bầu cử đảm bảo chất lươṇg, số lươṇg, cơ cấu, 

thành phần;  

- Thực hiện tốt công tác nhân sự đối với người ứng cử, tự ứng cử đại biểu 

HĐND thành phố và các phường, xã gắn với quy hoạch nhân sự của thành phố; 

Công tác hiệp thương giới thiệu những người ứng cử HĐND các cấp; việc lấy ý 

kiến cử tri nơi cư trú và vận động bầu cử được thực hiện công khai, dân chủ, 

đúng pháp luật, thu hút sự chú ý và tham gia tích cực, đồng thuâṇ của đông đảo các 

tầng lớp nhân dân;  

- Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt 

những người ứng cử được thực hiện kịp thời, chính xác, đồng bô,̣ khoa hoc̣, 

thẩm my ̃thuận tiện cho nhân dân nghiên cứu, theo dõi;  

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở trong công tác 

bầu cử được thực hiện kip̣ thời và hiêụ quả; công tác kiểm phiếu kết quả bầu cử 

của 83 khu vực bỏ phiếu trên điạ bàn thành phố đươc̣ áp duṇg đồng bô ̣trên máy 

tính, taọ điều kiêṇ thuận lợi trong công tác kiểm phiếu; 

- Cử tri các phường, xa ̃ trên điạ bàn tham gia bỏ phiếu đaṭ tỷ lê ̣ cao 

99,96%. Trong đó có 6/8 phường, xa ̃đaṭ tỷ lê ̣100% cử tri tham gia bỏ phiếu8. 

Kết thúc bầu cử đúng thời gian quy điṇh, môṭ số khu vưc̣ hoàn thành bỏ phiếu 

sớm (lúc 10h30 phút) như khu vưc̣ bỏ phiếu số 10, Thôn Bình Cằm - xa ̃Mai 

Pha; số 6, xóm Pác Cáp, Quảng Hồng - xa ̃Quảng Lac̣; số 15, Bô ̣chỉ huy quân 

sư ̣ tỉnh – phường Chi Lăng; Tiểu đoàn 2, Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông 

Bắc – xa ̃Hoàng Đồng…; 

- Việc tổng hợp kết quả bầu cử trên điạ bàn thành phố đảm bảo đầy đủ, 

nhanh, chính xác. Điển hình như phường Tam Thanh, Hoàng Văn Thu…̣ 

- Công tác an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo, 

không có vu ̣việc phức tap̣ xảy ra trong quá trình chuẩn bi ̣trước, trong và sau 

ngày bầu cử ở tất cả các khu vưc̣ bỏ phiếu trên điạ bàn thành phố; 

- Công tác phòng chống dịch covid-19 được đẩy mạnh; việc tổ chức các 

phương án bỏ phiếu tại các địa điểm phong tỏa, các khu cách ly y tế tập trung, 

cách ly tại nhà được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo an toàn cho 

cử tri và các thành viên Tổ bầu cử. 

- Chuẩn bị đầy cơ sở vật chất, kinh phí cho cuộc bầu cử, sử duṇg kinh phí 

đúng muc̣ đích, tiết kiêṃ, hiêụ quả. 

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử ở một số 

cơ quan, đơn vị, UBBC các phường, xã; việc lập các biên bản và báo cáo kết quả 

bầu cử của một số Tổ bầu cử còn có hạn chế nhất định;  

- Một số cán bộ, công chức ở cấp xã nghiên cứu Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản chỉ đạo của Trung 

                                                 
8 2/8 phường không đạt tỉ lệ 100% là Phường Chi Lăng đạt 99,93%; Vĩnh Trại không đạt 99,80% 
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ương, tỉnh, của thành phố chưa sâu, chưa kỹ, do vậy trong quá trình triển khai 

thực hiện còn lúng túng; 

- Viêc̣ rà soát và lập danh sách cử tri của một số Tổ bầu cử chưa thực sự 

chính xác; việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng thời gian quy 

định nhưng thông tin của cử tri có nơi, có người chưa chính xác… Việc lập danh 

sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã của một số phường, 

xã chưa chính xác, còn phải điều chỉnh sau in ấn. 

- Định mức hỗ trợ cho các Tổ bầu cử để thực hiện việc trang trí phòng bỏ 

phiếu, mua văn phòng phẩm, bảo vệ khu vực bỏ phiếu… chưa phù hợp với thực tế; 

2.2. Nguyên nhân: 

Đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác bầu cử ở 

một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các phường, xã chưa thực sự tích cực, chủ 

động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử nên có lúc, có việc còn 

lúng túng gặp khó khăn nhất định trong triển khai và thực hiện công tác bầu cử. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất: Không. 

2. Kiến nghị: Không. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban 

bầu cử thành phố  trân trọng báo cáo Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- UBBC tỉnh, Sở Nội vụ; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBBC TP; 

- Các cơ quan TM, GV Thành uỷ; 

- MTTQ, các đoàn thể CT-XH TP; 

- BTC; PNV TP; 

- C,PCVP, CV HĐND; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu VT.                                                                        

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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