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Mường Khương ngày yfỉ 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 12/03 đến ngày 18/03/2021)
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 12/3 đến ngày 18/03/2021 như sau:
I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ TRIẺN KHAI, THựC HIỆN

1. ƯBBC huyện đã Quyết định ấn định 07 đơn vị bầu cử (Quyết định số
16/QĐ-ƯBBC ngày 03/3/2021) và UBND huỵện đã Quyết định thành lập 07
Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện (tại các Quyết định từ số 122 đến số 128/QĐƯBND ngày 12/03/2021). Trước khi ban hành các quyết định trên, UBBC,
ƯBND huyện trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ và thống nhất
với Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ưỷ ban MTTQVN huyện.
2. ƯBND các xã, thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập 123 Ban bầu cử
biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026.
3. ƯBBC huyện đã tiếp nhận được 99 hồ sơ của những người được giới
thiệu ứng cử đại biêu HĐND huyện và 10 hô sơ của những người ứng cử đại
biểu HĐND tỉnh; UBBC các xã, thị trấn tiếp nhận 1.012 hồ sơ ứng cử đại biểu
HĐND cấp xã, các hồ sơ tiếp nhận đã bàn giao danh sách sơ bộ, tiểu sử tóm tắt,
bản kê khai tài sản, thu nhập cho Ưỷ ban MTTQVN cùng cấp đảm bảo đúng quy
định. Tổng hợp sơ bộ danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyên
cấp xã cụ thể như sau:
- Cấp huyện: Tổng số 99 hồ sơ cơ cấu thành phần cụ thể như sau:
+ Nữ: 35 người = 35,35%.
+ Ngoài đảng: 19 người = 19,19%.
+ Dưới 40 tuổi: 64 người = 64,65%.
+ Người dân tộc thiểu số : 47 người = 47,47%.
+ Tái cử: 15 người = 15,15%.
+ Trên đại học: 01 người = 1,01%.
+ Đại học: 74 người = 74,75%.

+ Dưới đại học 24 người = 24,24%.
- Cấp xã: Tổng số 1.012 hồ sơ cơ cấu thành phần cụ thể như sau:
+ Nữ: 331 người = 32,7%.
+ Ngoài đảng: 351 người = 34,68%.
+ Dưới 40 tuổi: 736 người = 72,72%.
+ Người dân tộc thiểu số : 869 người = 85,86%.
+ Tái cử: 226 người = 22,33%.
+ Trên đại học: 02 người = 0,19%.
+ Đại học: 298 người = 29,44%.
+ Dưới đại học 712 người = 70,35%.
4.
Đến 15 giờ 00’ ngày 18/3/2021 Ưỷ ban MTTQVN huyện Mường Khương,
Ưỷ ban MTTQVN 16/16 xã, thị trân đã tô chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ
2 theo đúng quy định.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TUẦN TIẾP THEO (TỪ 19/3 ĐỂN 25/03)

1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xin ý kiến ƯBND huyện phê chuẩn khu vực
bỏ phiêu làm căn cứ ra quyêt định thành lập các khu vực bỏ phiêu.
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. /.
Nơi nhận:
- ƯBBC tỉnh Lào Cai;
- TT. Huyện ủy, H ĐND-UBND huyện;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- BCĐ, ƯBBC huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủ y ban MTTQVN huyện;
- Phòng N ội vụ huyện;
- Lưu: ƯBBC.
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