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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 M ường Khương

(Từ ngày 02/04 đến ngày 08/04/2021)
Thực hiện Văn bản số 34/UBBC-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 02/4 đến ngày 08/04/2021 như sau:
I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI, T H ựC HIỆN

1. Các xã, thị trấn trong huyện đang triển khai 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
2. Tiến hành rà soát và lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu, lập
danh sách và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021 theo quy định.
3. Tập trung tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng
của huyện. Tuyên truyền lưu động ( trên 10 buổi) bằng tiếng phổ thông và tiếng
Mông tại các xã, thị trấn.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TUẦN TIẾP THEO (TỪ 08/4 ĐÉN 15/04)

1. Chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị hiệp
thương lần thứ ba đê lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước ngày 18/4/2021.
2. Đôn đốc các tiểu Ban bầu cử huyện triển khai và thực hiện nhiệm vụ theo
chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Đôn đốc các thành viên UBBC huyện, Tổ giúp việc tích cực đến các xã, thị
trấn được phân công phụ trách để nắm tình hình, kiểm tra và chỉ đạo giải quyết kịp
thời những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở liên quan đến công tác bầu cử.
4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện
thông tin đại chúng, các phiên chợ, panô, áp phích...
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.
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