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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                   

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:        /BC-TTHĐND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Tủa Chùa, ngày         tháng 5 năm 2021 

      [[[                   
BÁO CÁO 

Kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026  

đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện  

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-HĐND ngày 26/02/2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa về giám sát thường xuyên tình hình triển khai,  

thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021-2026 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Nghị quyết 

số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

Tủa Chùa về thành lập Đoàn giám sát thường xuyên tình hình triển khai, thực hiện 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Qua giám sát 

trực tiếp tại các xã Trung Thu, Xá Nhè, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Tủa Thàng. 

Đoàn giám sát HĐND huyện báo cáo kết quả như sau:  

  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

 1. Thuận lợi 

  - Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo kịp thời của UBND, UBBC, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự lãnh, chỉ 

đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND huyện, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể huyện với UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai, 

thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy trình. 

- Công tác bầu cử diễn ra sau Đại hội Đảng các cấp do đó thuận lợi cho 

việc tổ chức xây dựng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn- xã hội trên địa bàn huyện 

ổn định và giữ vững; nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào sự 

lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền, tích cực tăng gia lao động 

sản xuất giúp nhau vươn lên xóa đói, giảm nghèo. 

2. Khó khăn: Tủa Chùa là huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên, trình độ 

dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng trong những năm  

qua mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ; nhiều công trình giao 

thông đã được đầu tư song do tác động của thiên tai đã hư hỏng nặng; công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 còn gặp nhiều khó khăn; tình 
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hình dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh và một số huyện bạn đang diễn biến phức 

tạp cùng lúc phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa 

phòng chống dịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình triển khai, thực hiện 

công tác bầu cử trên địa bàn huyện. 

  II. KẾT QUẢ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

- Việc tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 đã được cấp ủy, UBND , UBBC các xã, thị trấn quan tâm, lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn kịp thời. 

- UBND các xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử; các 

Tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử; Tổ bầu cử, đồng thời phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực nhiệm vụ theo 

lĩnh vực được phân công đảm bảo thời gian theo kế hoạch. 

- Đã mở hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 

các cấp cho cán bộ chủ chốt để triển khai đồng bộ các văn bản của cấp trên về 

công tác bầu cử đúng quy định. 

- Việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới 

thiệu ứng cử đại biểu HĐND tại các xã, thị trấn đảm bảo dân chủ, công tâm, 

khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người 

tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, uy tín, trí tuệ, đồng thời đảm bảo cơ cấu hợp lý 

trong các tổ chức chính trị xã hội và các thôn, bản, tổ dân phố cơ bản đáp ứng 

yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 

năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

- MTTQ, TT.HĐND, UBND, UBBC các xã, thị trấn đã tổ chức các hội 

nghị hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử 

đại biểu HĐND đảm bảo quy trình. 

- Việc công bố số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu đại biểu Quốc hội và 

HĐND các cấp, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở 

mỗi đơn vị bầu cử tại các thôn, bản, tổ dân phố được thực hiện nghiêm túc đúng 

quy định. 

- Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức đơn vị ứng cử đại biểu Quốc 

hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất 

lượng, thành phần, dân tộc, giới tính . 

- Công tác tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND tại các xã, 

thị trấn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, mọi thông tin của các ứng cử viên đại biểu cơ 

bản được phản ánh đầy đủ theo biểu mẫu, nộp về UBBC các xã, thị trấn đúng 

thời gian theo quy định. 

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tổ chức hội 

nghị hiệp thương nơi có người ứng cử đại biểu HĐND cư trú để hướng dẫn việc 
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tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với những người ứng cử có tên trong danh sách sơ 

bộ và ý kiến cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu HĐND các xã, 

thị trấn đúng tiến độ. 

- Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được 

UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện. UBBC các xã, thị trấn đã 

làm tốt công tác thống kê, báo cáo số cử tri của các tổ bầu cử, thống kê con dấu, 

hòm phiếu, in ấn và cấp phát một số tài liệu, phiếu bầu theo hướng dẫn của cấp 

trên đồng thời nhận cơ sở vật chất, chuẩn bị các điểm bỏ phiếu tại khu vực bỏ 

phiếu theo hướng dẫn của UBBC huyện đảm bảo thời gian quy định.  

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri: UBND, UBBC các xã, thị trấn đã 

chỉ đạo các tổ bầu cử trực tiếp thực hiện việc niêm yết những người ứng cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại các điểm bầu cử cơ bản 

đảm bảo đúng quy định tạo thuận lợi cho cử tri khi đến bầu cử.  

- Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về người 

ứng cử đại biểu HĐND các cấp, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh 

sách người ứng cử: Đến thời điểm giám sát tại các xã, thị trấn có 02 đơn.  

III. Tồn tại, hạn chế(Tính đến từng đợt giám sát) 

1. Một số xã công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

nói chung và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 đôi khi chưa thường xuyên (xã Tả Phìn, Xá Nhè, Trung Thu). 

 2. Việc niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp tại một số xã chưa khoa học.  

3. Một số biên bản hội nghị còn thiếu chữ ký của chủ tọa, một số thông tin 

trong hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND xã chưa đầy đủ, báo cáo điều chỉnh phân bổ 

số lượng, cơ cấu và phân bổ đại biểu người ứng cử còn thiếu chữ ký, thiếu một số biên 

bản hội nghị ban lãnh đạo mở rộng (xã Tả Phìn, xã Trung Thu); số lượng hồ sơ của 

người ứng cử đại biểu HĐND xã chưa đủ theo quy định, vẫn còn một người được giới 

thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã chưa nộp hồ sơ (xã Trung Thu), tỷ lệ nữ được giới 

thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã chưa đảm bảo so với quy định (xã Xá Nhè). 

4. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của một số xã chưa phù hợp như địa 

điểm bầu cử (xã Xá Nhè). 

5. Vẫn còn một số vấn đề khó khăn, vướng mắc tại một số xã chưa được  

giải quyết dứt điểm; công tác rà soát, nắm tình hình số người trong độ tuổi bầu cử 

đi lao động trong và ngoài tỉnh chưa kịp thời. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND, UBBC huyện 
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- Tiếp tục chỉ đạo UBND, UBBC các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

để nhân dân hiểu và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.  

- Chỉ đạo UBND, UBBC các xã tiếp tục rà soát, bổ sung những thông tin  còn 

thiếu trong các văn bản liên quan đến công tác bầu cử và hồ sơ ứng cử của người được 

giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị tốt các trang thiết 

bị, điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử đảm bảo kịp thời,  đúng quy định. 

  - Chỉ đạo UBBC các xã, thị trấn tiếp tục rà soát nắm tình hình số cử tri đi 

lao động xa đảm bảo cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất. 

- Chỉ đạo UBND, UBBC các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, UBND tỉnh trong thời gian 

diễn ra bầu cử đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.   

2. Đối với UBND, UBBC các xã, thị trấn 

 - Tiếp tục rà soát, bổ sung những văn bản, thông tin còn thiếu, liên quan 

đến công tác bầu cử đầy đủ theo quy định.  

- Chỉ đạo các Tiểu ban giúp việc UBBC tiếp tục nâng cao tinh thần trách 

nhiệm theo sự phân công, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sâu rộng tới toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; nắm chắc tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn- xã hội trên địa bàn đảm bảo tuyệt đối an toàn 

trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên tình hình triển khai, thực 

hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.  

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy 
- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- UBBC huyện; 

- UBND các xã: Xá Nhè, Trung Thu, Tủa 

Thàng, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn; 

- Lưu: VT. 

  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đào Hồng Lĩnh 
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