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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 Mường Khương
(Từ ngày 09/04 đến ngày 15/04/2021)

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 09/4 đến ngày 15/04/2021 như sau:
I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ TRIÉN KHAI, T H ựC HIỆN TRONG TUẦN

1. Các xã, thị trấn trong huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín
nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Trước ngày 13/4/2021, các xã, thị trấn đã lập và niêm yết danh sách cử tri tại
trụ sở ƯBND xã, thị trấn và tại các khu vực bỏ phiếu để cử tri kiểm tra, sửa đổi bổ
sung thông tin (nếu có) theo quy định.
3. Ban hành văn bản số 43/CV-ƯBBC ngày 09/4/2021 về việc chỉ đạo các xã,
thị trấn rà soát, báo cáo số lượng cử tri, các tổ chức bầu cử. Ưỷ ban bầu cử huyện đã
tổng hợp báo cáo số lượng cử tri, các tồ chức bầu cử gửi ƯBBC tỉnh theo quy định.
Ket quả toàn huyện có 07 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện; 123 đơn vị bầu cử
cấp xã; 139 khu vực bỏ phiếu); Tổng số cử tri là 40.218 người.
4. Ban hành văn bản số 44/CV-UBBC ngày 09/4/2021 về việc Hướng dẫn một
số nội dung công việc trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày bầu cử 23/5/2021).
5. Tiểu ban đảm bảo ANTT và Y tế ban hành Phương án số 04/PA-ĐBANTTYT ngày 09/4/2021 về phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công
tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 huyện Mường Khương.
6. Tập trung tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng
của huyện, hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn, tại các phiên chợ và các
cụm panô, áp phích. Đã tuyên truyền lưu động (trên 10 buổi) bàng tiếng phổ thông
và tiêng Mông tại các xã, thị trân. Trung tâm Văn hóa, thể thao, truyền thông huyện
phôi hợp với ƯBND các xã Nậm Chảy, Tả Gia Khâu tổ chức chương trình thông tin
tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026.

7.
Trong tuần, tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đảm bảo, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TUẦN TIẾP THEO (TỪ 16/4 ĐÉN 22/4/2021)

1. Đôn đốc các tiểu Ban bầu cử, Tổ giúp việc UBBC huyện triển khai và thực
hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.
2. Đôn đốc các thành viên ƯBBC, Tổ giúp việc tích cực đến các xã, thị trấn
được phân công phụ trách để nắm tình hình và chỉ đạo giải quyêt kịp thời những
vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở liên quan đến công tác bầu cử.
3. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh
sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian
xong trước ngày 18/4/2021.
4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện
thông tin đại chúng, tại các phiên chợ, các cụm panô, áp phích...
5. Đôn đốc các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác bầu cử (đợt 2) theo
nội dung Kế hoạch số 19/KH-ƯBBC ngày 08/02/2021 của ƯBBC huyện. ’
6. Bàn giao một số vật tư, tài liệu phục vụ công tác bầu cử tiếp nhận từ ƯBBC
tỉnh cho các xã, thị trấn.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử của ƯBBC đại biểu
HĐND huyện Mường Khương từ ngày 09/4 đến ngày 15/04/202l . / j ^

TM. ỦY BAN BÀU c ử

Nơi nhận:
- UBBC tỉnh Lào Cai;
- TT. Huyện ủy, HĐND-UBND huyện;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủ y ban MTTQVN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: U BBC. ỷtì
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