
ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số:          /UBBC-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày     tháng 5 năm 2021 

V/v tăng cường công tác chuẩn bị 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 

 

              Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. 

- Các phòng, ban ngành huyện. 

 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại một số xã, thị trấn và các Tổ bầu cử 
về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để thực hiện tốt hơn nữa công tác chuẩn bị bầu cử trên 
địa bàn huyện, nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban bầu cử 
đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Ủy ban bầu cử 
huyện) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, tăng cường 
tuyên truyền thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng làm 
tốt công tác tuyên truyền về bầu cử cho các cử tri lần đầu đi bầu cử, cử tri ở các địa 
bàn đi laị khó khăn, các khu vực bỏ phiếu cách xa khu trung tâm của các xã trong 
huyện. 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp 
chỉ đạo tổ chức tốt việc trao đổi về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của 
những người ứng cử, chú trọng việc trao đổi tại các tổ bầu cử để cử tri, các thành 
viên tổ bầu cử nắm rõ và lựa chọn những người tiêu biểu làm đại biểu của Nhân 
dân ở Quốc hội, HĐND các cấp. 

2. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho các tổ bầu cử, từng thành viên 
các tổ chức phụ trách bầu cử bảo đảm chất lượng, theo đúng kế hoạch đề ra xong 
trước ngày 19/5/2021. 

Kịp thời triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện 
và hướng dẫn của ngành Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 
cuộc bầu cử. Lưu ý mỗi điểm bỏ phiếu bố trí một máy đo thân nhiệt, một khu vưc̣ 
để cách ly taṃ thời các trường hợp khi đến bỏ phiếu mới phát hiện F1, F2, các 
trường hợp sốt, ho, khó thở,…; đồng thời với viêc̣ đóng dấu “Đa ̃bỏ phiếu” cần ghi 
thời gian cử tri đến bỏ phiếu vào thẻ cử tri và trên danh sách cử tri để phục vụ công 
tác truy vết, cách ly khi cần thiết. Chỉ đạo các Tổ bầu cử có các biện pháp phù hợp 
thông báo cho cử tri khung thời gian bỏ phiếu hợp lý để tránh tâp̣ trung đông 
người, gây ùn tắc, dê ̃lây lan dic̣h bêṇh. 
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Khẩn trương rà soát, xây dựng và tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật 
tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Xây dưṇg phương án bảo đảm y tế, phòng 
chống dic̣h Covid-19 để tổ chức thưc̣ hiêṇ; theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo 
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại 
các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Chuẩn bị các điều kiện, hướng dâñ thưc̣ 
hiêṇ các tình huống, phương án ứng phó khi phát sinh diễn biến phức tạp về thiên 
tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự tại địa phương, đặc biệt trong ngày bầu cử 
23/5/2021. 

Chủ động rà soát, bổ sung, thay thế các thành viên tham gia các tổ chức phụ 
trách bầu cử nếu thấy cần thiết, đảm bảo không vươṭ quá số lượng tối đa theo quy 
định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đáp ứng 
yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn; có phương án 
sẵn sàng huy động, trưng tập thêm các nhân sự phù hợp, có kinh nghiệm, hiểu biết 
pháp luật về bầu cử tham gia giúp việc, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phụ trách 
bầu cử (trước khi kiện toàn các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử báo cáo 
UBBC huyện qua Phòng Nội vụ để thống nhất chỉ đạo số lượng cho phù hợp). 

Các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật và ghi chú danh 
sách cử tri, phát thẻ cử tri theo quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát lại thật kỹ, 
bảo đảm không bị sai sót, nhầm lẫn; tránh tình trạng 1 cử tri được ghi tên vào 2 
danh sách cử tri, nhất là cử tri nữ đã kết hôn với người khác thôn, khác xã nhưng 
chưa chuyển hộ khẩu, số người mất quyền bầu cử, học sinh, sinh viên nghỉ hè về 
địa phương, cử tri đi làm ăn xa; cử tri đang thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại 
các cơ sở y tế cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và đang thực hiện 
cách ly y tế tại nhà, nơi ở, nơi lưu trú... nội dung các cột mục trong danh sách cử tri 
phải được ghi rõ ràng, chính xác, đầy đủ các thông tin. Tuyệt đối không để xảy ra 
trường hợp công dân chưa đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử tham gia bầu cử. 

Khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung văn bản của 
Trung ương, của tỉnh về hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở: Khu vực bỏ 
phiếu cố đinh (phòng bỏ phiếu); Cho người đang cách ly tại nhà; Tại khu vực 
cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; Tại 
bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định 
mắc Covid – 19 (có gửi kèm các phương án kịch bản theo Công văn số 2153/BNV-
CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 13/HD-SYT ngày 
14/5/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn) 

Tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp, đặc 
biệt chú trọng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu thuộc các 
địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; khắc phục ngay tư tưởng chủ quan trong chỉ 
đạo về bầu cử ở một số cơ sở; chủ động nắm địa bàn để phát hiện và giải quyết kịp 
thời các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bầu cử. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp 
tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri, đoàn viên, hội viên hăng hái đi bỏ phiếu, 
bầu đủ số lượng, bầu được người tiêu biểu có đức, có tài để ngày 23/5/2021 thực 
sự là ngày hội của toàn dân. 

Ủy ban bầu cử huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các 
nhiệm vụ trên để góp phần tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
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biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện thành 
công tốt đẹp./. 

Gửi kèm theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Nội chính tỉnh; 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện uỷ;  

- Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Thành viên Ủy ban bầu cử huyện; 

- Các ban xây dựng Đảng Huyện uỷ; 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Cán bộ trưng tập phục vụ  

   nhiệm cụ công tác bầu cử; 

- Lưu VT, NV. 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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