
ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN LỘC BÌNH 
 

Số:          /UBBC-NV 
V/v tiếp tục triển khai các 

công việc chuẩn bị tổ chức 

bầu cử trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lộc Bình, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

                          Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 39 /UBBC-THNC ngày 24/4/2021 của Ủy ban bầu 

cử tỉnh tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức 

bầu cử trên địa bàn tỉnh; 

Trong thời gian qua cơ bản các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã tập trung thực 

hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, quá trình thực hiện 

bảo đảm tuân thủ các quy điṇh của pháp luâṭ, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.  

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời hướng dẫn, chỉ 

đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung cần triển khai thực hiện trong thời 

gian tiếp theo, Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các 

xã, thị trấn lưu ý, khẩn trương tổ chức triển khai các công việc thuộc trách nhiệm 

theo các mốc thời gian cụ thể sau đây: 

1. Đối với việc lập và niêm yết Danh sách cử tri: Đến ngày 13/4/2021 Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành xong việc lập và niêm yết danh sách cử 

tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại địa điểm công cộng của khu vực bỏ 

phiếu. Đề nghị sau khi niêm yết, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo rộng rãi danh 

sách cử tri và việc niêm yết cho Nhân dân được biết. Tuy nhiên, trong thời gian 

qua các đoàn kiểm tra của tỉnh, của huyện đi kiểm tra việc niêm yết danh sách cử 

tri của một số xã chưa đảm bảo đúng quy định, không đầy đủ thông tin, chưa đảm 

bảo tính trang trọng. Ủy ban bầu cử huyện Lộc Bình yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn tiến hành rà soát lại danh sách cử tri đảm bảo đến ngày 23/5/2021 công dân 

đủ 18 tuổi trở lên được lập danh sách cử tri, bổ sung đầy đủ thông tin của cử tri 

theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã ký tên, đóng dấu đúng quy định, đóng dấu 

giáp lai giữa các trang của Danh sách cử tri; niêm yết từng trang của Danh sách cử 

tri đảm bảo trang trọng, thẩm mỹ. 

2. Đối với việc phê chuẩn địa điểm bỏ phiếu: UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 của UBND các xã, thị trấn. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy một số 

địa điểm đặt hòm phiếu cơ sở vật chất không đảm bảo (quá chật hẹp, xa khu dân cư, 

không có điện...). Đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ địa điểm bỏ 

phiếu, nếu địa điểm nào không đủ điều kiện thì tìm địa điểm công cộng khác 

(trường học, điểm trường, trụ sở UBND xã...) thay thế. UBND xã, thị trấn có sự 

thay đổi địa điểm bỏ phiếu đề nghị làm Tờ trình gửi UBND huyện (qua phòng Nội 

vụ) chậm nhất ngày 05/5/2021 để phê chuẩn lại theo quy định. 
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3. Từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân được công bố, đề nghị các xã, thị trấn, các tổ chức phụ 

trách bầu cử đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; thực hiện tốt 

công tác chỉ đạo, phối hợp để tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động 

bầu cử theo quy định và đảm bảo việc vận động được tiến hành dân chủ, công 

khai, bình đẳng. Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ 

phiếu 24 giờ.   

4. Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị về người ứng cử, danh sách người ứng cử, danh sách cử tri và các khiếu 

nại, tố cáo khác có liên quan đến công tác bầu cử. Từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 

(10 ngày trước ngày bầu cử), các cơ quan phụ trách bầu cử ngừng xem xét, giải 

quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách 

những người ứng cử.  

5. Các tổ chức bầu cử thực hiện niêm yết danh sách chính thức những người 

ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân kèm theo tiểu sử tóm tắt 

của từng người tại khu vực bầu cử đảm bảo trang trọng chậm nhất là vào ngày 03 

tháng 5 năm 2021 (do đợt nghỉ dịp 30/4 và 1/5 kéo dài đến ngày 3/5/2021 đề nghị 

UBND các xã, TT bố trí lịch trực lãnh đạo và công chức trong dịp nghỉ lễ; cử 

người đến tiếp nhận Tiểu sử tóm tắt, danh sách ứng cử viên Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp tại Phòng Nội vụ và hoàn thành việc niêm yết chậm nhất ngày 

3/5/2021); nhận tài liệu bầu cử từ các Ban bầu cử chậm nhất là ngày 08 tháng 5 

năm 2021 (15 ngày trước ngày bầu cử).  

Trong thời gian từ ngày 13 tháng 5 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 

2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử 

tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu 

bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các hình thức khác.  

Ủy ban bầu cử huyện đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị 

trấn, tăng cường chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định của 

pháp luật về bầu cử./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Thành viên UBBC huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện, 

- Lưu: VT, UBBC huyện. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Văn Chiều 
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