ỦY BAN BÀU CỬ
HUYẸN MƯỜNG KHƯƠNG
Số:

/BC-UBBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Khương, ngày ũ2 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-MTTQ-BTT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của
ủ y ban MTTQVN tỉnh Lào Cai về việc giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;
ủ y ban bầu cử huyện Mường Khương báo cáo kết quả triển khai 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 như sau:
I. Đặc điểm tình hình chung
- Mường Khương là huyện biên giới phía Đông Bắc tỉnh Lào Cai, cách trung
tâm tỉnh lỵ (thành phố Lào Cai) hơn 50 km. Phía Đông và Đông Nam giáp huyện
Bắc Hà và huyện Si Ma Cai; phía Nam giáp huyện Bảo Thắng; phía Bắc và Tây
Bắc giáp với huyện Hà Khấu và huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với
chiều dài đường biên giới đất liền ỉà 73,567 km. Tổng dân số toàn huyện hiện nay
trên 65 nghìn người, gồm 14 dân tộc sinh sống xen kẽ, trong đó đồng bào dân tộc
thiểu số chiếm trên 80% dân số toàn huyện.
- Số đơn vị hành chính cấp huyện 01 đơn vị, số đơn vị hành chính cấp xã
gồm 16 đơn vị hành chính trong đó có 01 thị trấn và 15 xã với 157 thôn, tổ dân
phố.
- Số lượng, cơ cấu đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã dự kiến được bầu nhiệm
kỳ 2021- 2026: Huyện Mường Khương số dân là 65.554 người, số đại biểu HĐND
huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 33 đại biểu (giảm 01 đại biểu so nhiệm
kỳ 2016 - 2021). số đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 được
bầu là 340 đại biểu (giảm 72 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021); số đơn vị bầu
cử đại biểu HĐND huyện 07 đơn vị, cấp xã 123 đơn vị; số ban bầu cử cấp huyện
07 ban, số ban bầu cử cấp xã 123 ban; số khu vực bỏ phiếu (Tổ bầu cử) 139 khu
vực.
- Đến nay, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
huyện cơ bản được đảm bảo, không phát sinh các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến
cuộc bầu cử; Không có dịch bệnh lớn xảy ra, không có người mắc Covid-19.
II. Kết quả thực hiện
1. Việc quán triệt, triền khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
1. 1. Công tác lãnh chỉ đạo của Huyện ủy Mưòìig Khương
Ngay sau khi tiếp thu tại tỉnh, Huyện ủy Mường Khương đã tổ chức hội nghị
triển khai thực hiện và ban hành các văn bản sau để lãnh chỉ đạo công tác bàu cử
đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện:

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu
cử đại biểu HĐND các cấp huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quyết
định số 458-QĐ/HƯ, ngày 11/01/2021.
- Xây dựng và ban hành các Ke hoạch: Giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Kế
hoạch số 42-KH/HU ngày 25/01/2021); Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn
huyện Mường Khương (Kế hoạch số 43-KH/HƯ ngày 25/01/2021); Triển khai,
quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ke hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy 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 44-KH/HU ngày 25/01/2021).
- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử vào ngày 26/01/2021 quán triệt
Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của tỉnh ủy và các Kế hoạch của
Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới toàn thể cán bộ chủ chốt trên địa bàn;
Thông qua dự thảo thông báo về hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban
Chỉ đạo, ý kiến chỉ đạo về dự kiến, điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số
lượng đại bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua dự thảo phân công nhiệm
vụ Ưỷ viên ƯBBC; Hướng dẫn xác định cơ cấu, thành phần, số lượng người được
giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.
- Ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐ, ngày 26/01/2021 của Ban chỉ đạo bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026 về hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp huyện Mường Khương, nhiệm
kỳ 202 í -2026.
- Hướng dẫn số 03-HD/HƯ ngày 27/01/2021 về một số nội dung về công tác
nhân sự đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Cho ý kiến Thành lập các Tiểu ban giúp việc ƯBBC đại biểu HĐND huyện,
Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 07 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ
2021 - 2 0 2 6 .'
- Ban hành văn bản số 395-CV/HƯ ngày 15/3/2021 về việc chỉ đạo đẩy mạnh
tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
1.2. Các công việc đã triến khai và kết quả thực hiện của HĐND huyện
- Ban hành văn bản số 05/HĐND-TT ngày 20/01/2021 về việc triển khai công
việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ban hành văn bản số 06/HĐND-TT, ngày 05/02/2021 về việc dự kiến cơ
cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
làm cơ sở để ủ y ban MTTQVN huyện tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận
giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo quy định.
- Căn cứ biên bản hiệp thương lần thứ nhất của Ưỷ ban MTTQVN huyện.
HĐND huyện đã ban hành Văn bản số 07/CỴ-HĐND ngày 22/02/2021 về điều
chỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND huyện
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nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nội dung điều chỉnh tăng 01 đại biểu ở khối MTTQ Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện (từ 03 đại biểu lên 04 đại biểu), giảm
01 đại biểu ở khối doanh nghiệp (từ 02 đại biểu còn 01 đại biểu) và điều chỉnh cơ
cấu đại biểu của xã Tả Gia Khâu (từ Phó Chủ tịch ƯBND xã sang đại biểu là người
ngoài Đảng).
Trước khi ban hành các văn bản về dự kiến, điều chỉnh cơ cấu, thành phần và
phân bổ số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện đều
báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỳ và thống nhất với UBND,
ƯBBC và ư ỷ ban MTTQVN huyện.
1.3. Các công việc đã triển khai, kết quả thực hiện của UBND huyện và
ƯBBC đại biểu HĐND huyện:
- Sau khi thống nhất với HĐND và ủ y ban MTTQ huyện. ƯBND huyện đã
quyết định thành lập ủ y ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
gồm 15 thành viên tại Quyết định số 01/QĐ-ƯBND, ngày 18/01/2021.
- Sau khi được thành lập, UBBC huyện đã họp thông qua dự thảo và ban hành
Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Thảo luận, thống nhất,
xin ý kiến và Quyết định Thành lập các tổ chức giúp việc của ƯBBC huyện (Tiểu
ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và Y tế; Tiểu ban thông tin, tuyên
truyền; Tiểu ban tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và Tổ công tác
giúp việc ƯBBC đại biểu HĐND huyện ra Thông báo phân công nhiệm vụ Tổ
công tác giúp việc); Xây dựng và ban hành Ke hoạch triển khai công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 28/01/2021.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ủ y ban bầu cử đai biểu HĐND của xã, thị
trấn. Kết quả 16/16 xã, thị trấn trong huyện đã thành lập ủ y ban bầu cử đảm bảo
đúng thời gian quy định, đúng thành phần theo yêu cầu.
- Triển khai rà soát, tống họp các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Văn bản số
163/ƯBND-NV, ngày 26/01/2021. Nội dung là yêu cầu các xã, thị trấn tiến hành rà
soát số cử tri của từng thôn, bản, tố dân phố, dự kiến phân chia khu vực bỏ phiếu,
thống kê một số vật tư cần thiết phục vụ bầu cử và tổng họp báo cáo các cơ quan
chức năng kết quả rà soát theo quy định tại báo cáo số 106/BC-ƯBND ngày
08/02/2021. Qua rà soát, sơ bộ toàn huyện có 157 thôn, tổ dân phố (148 thôn, 09 tổ
dân phố); Tổng số cử tri trên địa bàn là 40.179 người (tăng 3.535 người so nhiệm
kỳ trước - nhiệm kỳ trước có 36.644 cử tri). Đề nghị ƯBBC tỉnh xem xét cấp bổ
sung 120 hòm phiếu, 152 băng zôn, 152 quốc kỳ, 152 quốc huy, 152 ảnh Bác Hồ.
Bàn giao về Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai 01 con dấu “UBBC huyện ”, 01 con dấu “Ban
bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai số 12”, 07 con dấu “Ban bầu cử đại biểu
HĐND huyện”, 16 con dấu “UBBC cấp x ã ”, 127 con dấu “Ban bầu cử đại biểu
HĐND x ã ”, 156 con dấu “Tẻ bầu cử ”, 155 con dấu “Đã bỏ p h iếu ” Nhận từ
UBBC tỉnh và cấp phát 16 con dấu của “Uỷ ban bầu cử ” cho các xã, thị trấn.
Đã lập nhóm Zalo riêng (Bầu cử Mường Khương 2021 -2026) để chỉ đạo, trao
đổi thông tin các nội dung có liên quan đến công tác bầu cử được kịp thời, thuận lợi.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung về công tác bầu cử đại
biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tại văn bản số 18/CV-ƯBBC ngày
04/3/2021.
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- Chỉ đạo các Tiêu ban xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại văn bản số 21/CV-ƯBBC
ngày 12/3/2021.
- ƯBBC huyện Quyết định ấn định 07 đơn vị bầu cử huyện (tại Quyết định
số 16/QĐ-ƯBBC ngày 03 tháng 3 năm 2021). ƯBND huyện Thanh lạp 07 Ban
bầu cử đại biểu HĐND huyện (tại các Quyết định từ số 122 đến số 128/QĐƯBND) với 63 thành viên; Phê chuẩn 139 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biêu HĐND các câp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Trước khi
ban hành quyết định đều 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; UBBC các xã, thị trân Quyêt định ấn định 123 đơn vị bầu cử (giảm 04 đơn
vị bầu cử so nhiệm kỳ trước); ƯBND các xã, thị trấn Quyết định thành lập 123 ban
bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 941 thành viên; Quyết định phân chia thành 139
khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 (giảm 03 khu vực bỏ phiếu so nhiệm kỳ trước), Quyết định thành lập
139 Tổ bầu cử với 1617 thành viên. Trước khi quyết định đều xin ý kiến chỉ đạo
của Thường trực Đảng uỷ và thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường
trực Ưỷ ban MTTQVN xã, thị trấn.
- Chỉ đạo ủ y ban bầu cử các xã, thị trấn xác định, lập và niêm yết danh
sách cử tri (tại văn bản số 34/CV-ƯBBC ngày 02/4/2021); hướng dẫn khai Tiểu
sử tóm tắt của người ứng cử (tại văn bản số 35/CV-UBBC ngày 02/4/2021).
- Chuẩn bị vật tư, tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp (tại văn bản số 37/CV-ƯBBC ngày 05/4/2021).
2.
Việc phân bổ đại biểu HĐND các cấp; điều chỉnh CO’ cấu, thành
phần, số lượng đại biểu
2.1. Số lượng, cơ cấu đại biểu HĐND cấp huyện dự kiến được bầu
Căn cứ Văn bản số 10/ƯBBC-TT ngày 26/01/2021 của ư ỷ ban bầu cử tỉnh
Lào Cai, về việc cung cấp số liệu thống kê dân số của từng đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến 31/12/2020. Huyện Mường
Khương số dân là 65.554 người, số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
được bầu là 33 đại biểu (giảm 01 đại biểu so nhiệm kỳ 2016 - 2021). Cơ cấu như
sau:
- Đại biểu Nữ
: 13 người = 39,39%
- Người dân tộc thiểu số : 21 người = 63,36%.
- Đại biểu trẻ tuổi
: 12 người = 36,36%.
- Đại biểu tái cử
: 13 người = 39,39%
- Đại biểu ngoài Đảng : 04 người = 12,12%.
2.2. Số lượng, cơ cấu đại biểu HĐND cấp xã dự kiến đưọc bầu
Số đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 340 đại
biểu (giảm 72 đại biểu so nhiệm kỳ 2016 - 2021). Cơ cấu như sau:
- Đại biểu Nữ
: 120 người = 35,29%
- Người dân tộc thiểu số : 295 người = 86,76%.
- Đại biểu trẻ tuổi
: 200 người = 58,82%.
- Đại biểu tái cử
: 153 người = 45,00%
- Đại biểu ngoài Đảng : 59 người = 17,35%.
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2.3. Dự kiến phân bổ số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được
bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026
2.3.1. D ự kiến phân bo so lượng đại biểu HĐND cấp huyện được bầu
nhiệm kỳ 2021 - 2026
03 đại biểu.
- Khối Đảng
- HĐND huyện
04 đại biểu.
- Khối ƯBND huyện
03 đại biểu.
- MTTQ và các đoàn thể
04 đại biểu.
- Khối ANQP, Nội chính 02 đại biểu.
- Doanh nghiệp
01 đại biểu.
- Địa phương, cơ sở
16 đại biểu.
2.3.2. D ự kiến phân bổ so lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu nhiệm kỳ
2021 - 2026 *
: 31 đại biểu.
- Khối Đảng
- HĐND
: 16 đại biểu.
: 26 đại biểu.
- Khối ƯBND
- MTTQ và các đoàn thể : 59 đại biểu.
- Khối ANQP, Nội chính : 55 đại biểu.
- Cơ quan, đơn vị
: 16 đại biểu.
- Địa phương, cơ sở
: 137 đại biểu.
3.
Việc lập hồ SO’ ứng cử, tiếp nhậ, chuyển giao hồ SO’ ứng cử, tự ứng cử
cho cơ quan MTTQ Việt Nam cấp hiệp thương.
ƯBBC huyện ban hành Hướng dẫn số 15/HD-ƯBBC ngày 02/3/2021 về
việc Hướng dẫn hồ sơ ứng cử, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026. ƯBBC huyện tiếp nhận 99/99 hồ sơ của những người
được giới thiệu ứng cử đại biếu HĐND huyện và 10 hồ sơ của những người ứng
cử đại biểu HĐND tỉnh; ƯBBC các xã, thị trấn tiếp nhận 1.012/1016 hồ sơ ứng
cử đại biểu HĐND cấp xã (có 04 người được giới thiệu không làm hồ sơ do
đang đi làm ăn xa). Các hồ sơ UBBC huyện và các xã, thịtrấn sau khi tiếp nhận
đã bàn giao danh sách sơ bộ, tiểu sử tóm tắt,bản kê khai tài sản, thu nhập cho
Uỷ ban MTTQVN cùng cấp đảm bảo đúng quy định. Tổng hợp sơ bộ danh sách
những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cụ thể như sau:
- C ấp 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%.
- C ấp 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%.
r
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+ 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%.
4- Dưới đại học
: 712 người = 70,35%.
4.
Kết quả hiệp thương lần thử nhất, thứ hai đại biểu HĐND cấp huyện,
cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công
tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biêu Quôc hội và đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Uỷ ban MTTQVN huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai đảm bảo thời gian theo Luật định.
Ket quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai ở huyện và các xã, thi
trấn như sau:
4.1. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất
4.1.1. Cấp huyện: Ngàỵ 08/02/2021, ủ y ban MTTQVN huyện đã tổ chức hội
nghị hiệp thương lần thứ nhất. Tại hội nghị đã thảo luận, thống nhất số lượng đại
biểu HĐND huyện được bầu là 33 người và thống nhất giới thiệu với số lượng 99
người thuộc 14 cơ quan, đơn vị, 01 doanh nghiệp và 16 xã, thị trấn tham gia ứng
cử đại biểu HĐND cấp huyện với cơ cấu:
- Độ tuổi dưới 40 tuổi:
: 36 người = 36,36%.
- Đại biểu Nữ
: 42 người = 42,42%.
- Đại biểu người DTTS
: 62 người = 62,62%.
- Đại biểu ngoài Đảng
: 12 người = 12,12%.
- Đại biểu tái cử
: 12 người = 12, 12%.
4.1.2. Ở cấp xã: Đến ngày ngày 08/02/2021, ủ y ban MTTQVN các xã, thị
trấn trong huyện đã tố chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Tại hội nghị
đã thảo luận, thống nhất số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 340 người và
thống nhất giới thiệu 1.016 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã với cơ
cấu:
- Độ tuổi dưới 40 tuổi:
: 684 người = 67,32%.
-Đ ại biểu Nữ
: 347 người = 34,15%.
- Đại biểu người DTTS
: 909 người = 89,46%.
- Đại biểu ngoài Đảng
: 302 người = 29,72%.
- Đại biểu tái cử
: 168 người = 15,53%.
4.2. Kết quả hiệp thương lần thứ hai
4.2.1.
Ở cấp huyện: Ngày 18/3/2021, Ưỷ ban MTTQVN huyện đã tiến hành
hiệp thương lần 2. Tại hội nghị đã nhất trí với cơ cấu, thành phần danh sách sơ bộ
61 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, cơ cấu như sau:
+ Đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi): 30 đại biểu = 49,18 %.
+ Đại biểu nữ
: 20 đại biểu = 32,78 %.
+ Đại biểu người DTTS
: 36 đại biểu = 59,01 %.
+ Đại biểu tái cử
: 13 đại biểu = 21,31%
+ Đại biểu ngoài Đảng
: 10 đại biểu = 16,39%.
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4.2.2.
Cấp xã: Đến sáng ngày 19/3/2021, Ban Thường trực ủ y ban MTTQVN
16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ
hai bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số người được giới
thiệu để lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 729 người, với số
lượng, cơ cấu, thành phần như sau:
+ Đại biểu nữ
: 254 đại biểu = 34,84 %.
+ Đại biểu DTTS
: 644 đại biểu = 88,34 %.
+ Đại biểu tuổi trẻ ( dưới 40 tuổi): 522 đại biểu = 71,60 %.
+ Đại biểu ngoài đảng
: 239 đại biểu = 32,78 %.
+ Đại biểu tái cử
: 190 đại biểu = 26,06%.
5.
Việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo liên quan đến công tác bầu cử.
ủ y ban bầu cử huyện ra quyết định số 10/QĐ-ƯBBC ngày 08/2/2021 về về
việc thành lập Tiểu ban tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026 gồm 01 trưởng ban, 01 phó ban và 03 thành viên. Cho đến nay, ƯBBC cấp
huyện và các xã, thị trấn không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử.
6. Công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo an ninh, trật tự
- Ngay sau khi được thành lập, Tiểu ban đảm bảo công tác thông tin tuyên
truyền huyện đã xây dựng kế hoạch số 01-KH/TBTTT ngày 09/02/2021 để triển khai,
thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử với các nội dung, hình thức phù
hợp với đặc điểm tình hình ở địa phương như qua hệ thống loa truyền thanh, cổng
thông tin điện tử huyện, tại các phiên chợ; băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyên lưu
động...nội dung tuyên truyền về Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính
quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn
bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về bầu cử. Các xã, thị trấn thành lập 16/16
Tiểu ban đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện.
- Chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền tích cực tham mưu đẩy mạnh
các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử. Ket quả đã tuyên truyền lưu động được
07 buổi bằng tiêng phổ thông và tiếng Mông tại thị trấn Mường Khương và các xã:
Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, Cao Son, La Pan Tẩn, Tả Thàng; cắt dán 03 băng zôn;
Tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyên hình 02 chuyên mục hướng tới bầu cử
với 05 tin, 03 bài; xây dựng 01 chương trình tuyên truyền gửi các xã, thị trấn.
- Sau khi được thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự và y tế ban hành
Kế hoạch số 01/KH-TBANTT để triển khai công tác bảo vệ bầu cử, xây dựng kế
hoạch số 21/KH-TBANTT về hiệp đồng lực lượng bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và bàu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến các
tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bầu cử, phân công lực lượng, dự kiến
vũ khí trang bị...
7. Kết quả kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử
ủ y ban bầu cử huyện tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu của các xã,
thị trấn về bầu cử tính đến ngày 22/02/2021 (tại Văn bản số 13/CỴ-ƯBND ngày
26 tháng 3 năm 2021 của UBBC huyện M ường Khương) qua kiểm tra, rà soát

7

hồ sơ, tài của các xã, thị trấn cơ bản các văn bản ban hành đúng quy định, tuy
nhiên việc sắp xếp lưu trữ hồ sơ của một số xã, thị trấn còn chưa khoa học.
Xây dựng Kế hoạch số 19/KH-UBBC ngàỵ 08/3/2021 Kế hoạch kiểm tra
việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn
huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 26/3/2021, Thường trực HĐND huyện phối
hợp với Uy ban M TTQVN huyện và Phòng Nội vụ huyện tiên hành kiêm tra đôi
với 04 xã (Tả Gia Khâu, Din Chin, Pha Long, Tả Ngải Chồ) về công tác chuẩn
bị cho bầu cử. Qua kiểm tra các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị
cho bầu cử, công tác tuyên truyền và công tác chuẩn bị cho hội nghị lấy ý kiến,
tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND.
8. Công tác tố chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối vói ngưòi ứng cử
- Đe thực hiện tốt công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử
ủ y ban MTTQVN huyện xây dựng Kế hoạch số 43/KH-MTTQ-BTT ngày
22/3/2021 về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối
với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm
hiện tại đã có 114/151 khu dân cư có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-20267 thực hiện xong công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
đối với người ứng cử đảm bảo đúng quy định.
9. Công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử tiếp theo
- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri: Các xã thị trấn lập danh sách cử tri
(nhũng người đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử 23/5/2021). Trước ngày 13/4/2021y
phải niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và những nơi công
cộng để cử tri kiểm tra, sửa đối, bổ sung thông tin (nếu có). Tuy nhiên, để đảm bảo
thông tin chính xác, đã yêu cầu các xã, thị trấn triển khai việc lập và niêm yết danh
sách cử tri trước ngày 07 ngày so với quy định trên.
- Lập và niêm yếu danh sách những người ứng cử: Trước ngày 28/4/2021, ủ y
ban bầu cử huyện và xã, thị trấn phải lập và công bố danh sách chính thức nhũng
người úng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình.
- Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và
HĐND các cấp: Trước ngày 03/05/2021, các xã, thị trấn phải niêm yết danh sách
chính thức những ngưới ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại khu vực
bỏ phiếu.
- Thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu: Trước ngày 13/5/2021, Tổ bầu cử
phải thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu.
- Tập huấn nghiệp vụ tổng hợp các biên bản, biểu mẫu về công tác bầu cử:
Sau khi tiếp thu nghiệp vụ công tác bầu cử ở tỉnh, huyện sẽ tổ chức hội nghị tại 04
khu vực của huyện để triển khai nghiệp vụ công tác bầu cử đại biếu Quốc hội và
đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện.
III. Đánh giá chung
1. Kết quả, ưu điểm
- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ưỷ ban MTTQVN, ƯBBC huyện đã bám sát các
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử của Trung ương của tỉnh ban hành
văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử đảm bảo đầy đủ, kịp thời để các tổ chức
bầu cử căn cứ thực hiện một cách thống nhất.
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- Đến nay, việc triển khai, thực hiện quy trình công tác bầu cử Đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đảm bảo đúng
lịch trình, hồ sơ, tài liệu theo Luật định.
2. Tồn tại, hạn chế
- Một số cấp uỷ, chính quyền một số xã còn lúng túng trong thực hiện các
bước về bầu cử.
- Việc thu thập, lưu trữ, quản lý tài liệu về bầu cử tại các xã, thị trấn còn bị
phân tán, chưa đảm bảo khoa học.
IV. Một số đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị tỉnh sớm cấp kinh phí phục vụ công tác bầu cử để các địa phương
được phân cấp chuẩn bị vật tư (hòm phiếu, bảng niêm yết, in các biểu m ẫu....) có
thời gian sớm thực hiện.
- Đe nghị tỉnh sớm ban hành và thống nhất các biểu mẫu tổng hợp kết quả bầu
cử của tỉnh (ngoài các biểu mẫu quy định tại Nghị quyết 41/HĐBCQG ngày
18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia). Đồng thời tổ chức Hội nghị tập huấn
cho các tổ chức bầu cử ở địa phương để thống nhất cách thức tổng hợp kết quả bầu
cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
Trên đây là cáo cáo nhũng nội dung đã triển khai thực hiện và một số nhiệm
vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác bầu cử của ƯBBC huyện Mường
Khương.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN BẦU c ử
TỊCH

- Đoàn giám sát;
- TT. Huyện ủy - HĐND - UBND huyện;
- BCĐ, UBBC huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủ y ban M TTQVN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;

- Lưu: VT, UBBc

ương
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