ỦY BAN BẦU CỬ
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Số:

/BC-UBBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - T ự do - H ạn h phúc

Mường Khương, ngày otỷ tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mường Khương
(Từ ngày 26/02 đến ngày 04/03/2021)
Thực hiện Văn bản số 34/ƯBBC-TT, ngày 25/02/2021 của ủ y ban bầu cử
tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.
ủ y ban bầu cử huyện Mường Khương báo cáo tiến độ thực hiện công tác
bầu cử trong thời gian từ ngày 26/02 đến ngày 04/03/2021 như sau:
I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI, THựC HIỆN

1. Ban hành Công văn số 13/CV-ƯBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của ư ỷ
ban bầu cử huyện Mường Khương về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến
ngày 22/2/2021.
2. Ban hành Tờ trình số 45/TTr-ƯBND, ngày 26/02/2021 về việc xin ý kiến
phân chia đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND
huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
3. Báo cáo số 14/BC-ƯBBC, ngày 01/3/2021 về việc báo cáo tiến độ thực
hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện (đến ngày 22/2/2021).
4. Ban hành Hướng dẫn số 15/HD-UBBC ngày 02/3/2021 của Uỷ ban bầu
cử huyện Mường Khương về việc Hướng dẫn hồ sơ ứng cử, thời hạn nộp hồ sơ
ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
5. Ban hành Công văn số 354/ƯBND-NV ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
ư ỷ ban nhân dân huyện Mường Khương về việc đề nghị ấn định và công bố đơn
vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi
đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026.
6. Ban hành Quyết định số 16/QĐ-ƯBBC ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
ư ỷ ban bầu cử huyện Mường Khương về việc đề nghị ấn định và công bố đơn vị
bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn
vị bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 (Tổng số 07 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu
33 đại biểu, số người ứng cử 54 người).
7. Tiến hành cấp phát 16 con dấu của Ưỷ ban bầu cử cho các xã, thị trấn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TUẦN TIẾP THEO (TỪ 05/3 ĐÉN 11/03)

1. ƯBND huyện dự kiến nhân sự đề nghị thành lập các Ban bầu cử đại biểu
HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (chậm nhất là ngày 14/3/2021).
2. UBBC cấp huyện, cấp xã tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp hồ sơ của nhũng
người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo quy định (chậm nhất là ngày
14/03/2021).
2. Đôn đốc các xã, thị trấn thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (chậm
nhất là ngày 14/3/2021).
3. Đôn đốc MTTQVN các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2
chậm nhất là ngày 19/03/2021.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử của ủ y ban bầu cử đại
biểu HĐND huyện Mường Khương./. .

N ơi nhận:
- UBBC tỉnh Lào Cai;
- TT. Huyện ủy, HĐND-UBND huyện;
- BCĐ bầu cử huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủy ban MTTQVN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: UBBC. M '

Lê Ngọc Dưoìig

