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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưỏng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh 

về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh) đã 
chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh mở rộng. Sau khi nghe các Báo cáo về 
kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp), phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
trong thời gian tới; các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị; thay mặt Ban Chỉ 
đạo bầu cử tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã kết 
luận như sau:

Thời gian qua, trong bối cảnh phải tập trung, quyết liệt thực hiện mục tiêu 
kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; các cấp 
ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã lãnh đạo, 
chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử 
đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả theo đúng Chỉ thị số 
45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, quy định của pháp luật và các văn 
bản của Trung ương, của tỉnh.

Các công việc liên quan đến công tác bầu cử đã được triển khai bảo đảm quy 
trình, yêu cầu, tiến độ đề ra: thành lập các tố chức bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp 
thương giới thiệu nhân sự; tố chức lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi cư trú; tổ 
chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo phù hợp, linh hoạt, đáp ứng 
yêu cầu phòng chống dịch bệnh; thực hiện việc niêm yết danh sách ứng cử viên, 
danh sách cử tri theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền được triển khai tích 
cực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát 
được tăng cường, đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác chuẩn bị 
bầu cử cho cơ sở. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra bị 
động, bất ngờ; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh
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Covid-19. Kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác bầu cử được 
quan tâm, chuẩn bị chu đáo.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị bầu cử vẫn còn hiện tượng chủ quan, lơ là 
trong công tác phòng chống dịch Covid-19; việc chuẩn bị bố trí các điểm bầu cử có 
nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác tổ chức bầu cử.

Trong thời gian tới, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức 
tạp, có thể sẽ phát sinh những ổ dịch mới phải tập trung giải quyết; nguy cơ các thế 
lực thù địch lợi dụng tình hình để chống phá cuộc bầu cử còn tiềm ẩn. Đe đảm bảo 
cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra 
vào ngày 23/5/2021 thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - 
Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể, Uỷ ban bầu cử tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh theo 
chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực địa bàn được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 
20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử; các chỉ thị, công điện của 
Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh về nâng cao hiệu quả 
công tác phòng chống dịch Covid-19. Xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện 
nhiệm vụ “trọng tâm của trọng tâm” hiện nay là công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, 
chống dịch bệnh Covid 19; xây dựng kịch bản cụ thể, phù họp tình hình của từng địa 
phương về công tác tổ chức bầu cử, phòng chống dịch, đảm bảo kiểm soát và kiềm 
chế được dịch bệnh, không để ảnh hưởng đến việc bầu cử.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tố chức các hoạt động đế người ứng cử đại 
biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri, thực hiện vận 
động bầu cử bằng các hình thức linh hoạt, phù họp, đảm bảo an toàn, công bằng, dân 
chủ, đúng theo quy định; quan tâm tổ chức hiệu quả hoạt động “mạn đàm” tiểu sử 
các ứng cử viên giúp cử tri hiểu đầy đủ về các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn 
bầu các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là những người tiêu 
biếu, đủ đức, đủ tài, tâm huyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; bảo 
đảm bầu cử đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của 
công dân, tiếu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, nhất là hệ thống loa, đài truyền thanh cấp huyện, xã. Tăng 
cường tuyên truyền bằng các hĩnh thức “trực quan” như panô, khẩu hiệu, băng rôn,
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cờ ... , nhất là thời điếm tuần lễ sát ngày bầu cử để tạo không khí vui tươi, phấn 
khởi; thể hiện được tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, 
là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, chủ động nắm, phát hiện và xử lý các thông tin 
sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu về công tác bầu cử, tình 
hình dịch bệnh Covid-19.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý 
kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho cơ sở; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đúng quy định; không để xảy ra 
khiếu kiện đông người, phức tạp, làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

5. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các 
huyện, thành phố, thị xã đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 
trong thời gian trước, trong và sau ngày tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 
theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đặc biệt là thời điểm sát ngày bầu cử, ở các địa 
bàn trọng điểm; đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. 
Khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất và các điều kiện 
cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử tại các điểm bầu cử...

6. Nắm chắc tình hình biến động của cử tri; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kịp 
thời danh sách cử tri đã được lập và niêm yết cho đến ngày bầu cử; xây dựng 
phương áĩì bầu cử cụ thể, phù hợp (theo hướng dẫn tại các văn bản của Hội đồng 
bầu cử Quốc gia và ủ y  ban bầu cử tỉnh...) đối với các trường họp cử tri đang là 
người thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà, tại các cơ sở cách ly tập trung, khu 
vực phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền; bảo đảm để cử tri trong các khu vực này thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa 
vụ của mình trong công tác bầu cử.

Kiện toàn các Tố bầu cử trong các khu vực đang thực hiện các biện pháp về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, 
đặc biệt là việc xử lý tình huống theo các kịch bản cụ thể; hướng dẫn cách thức bố 
trí, sắp xếp để cử tri ghi phiếu, bỏ phiếu được thuận lợi và bảo đảm các yêu cầu an 
toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid -19. Quản lý chặt chẽ, an toàn thẻ cử tri và 
phiếu bầu, không được để xảy ra sai sót.

7. ủ y  ban bầu cử tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý các vướng mắc trong 
công tác bầu cử tại các địa phương, khẩn trương tổng hợp báo cáo két quả bầu cử 
và chỉ đạo triển khai việc tống kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các 
cấp theo đúng quy định.

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được 
phân công trong Kế hoạch của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, bám sát địa bàn để tiếp tục



T\ _

lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương được 
giao phụ trách.

8. Thành lập các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Uỷ ban bầu cử 
tỉnh để dự và chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn 
tỉnh vào ngày 23/5/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, tổ chức, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử,
- Uỷ ban Bầu cừ tỉnh,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban cán sự Đảng ƯBND tỉnh,
- Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,
- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ,
- Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh,
- BTV, BCĐ bầu cử các huyện, thành phố, thị xã,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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