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  THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử  

đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp thứ nhất  
 

  

Ngày 03/02/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 

2021-2026 (sau đây gọi tắt là UBBC tỉnh) đã tiến hành phiên họp thứ nhất dưới 

sự chủ trì của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. 

Tại phiên họp này, các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các báo 

cáo sau: 

1. Đại diện UBND tỉnh công bố Quyết định thành lập UBBC tỉnh; Cơ 

quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ) đã thay mặt UBBC báo cáo dự 

kiến phân công thành viên UBBC bầu cử; báo cáo tổng hợp tình hình chỉ đạo, 

triển khai công tác bầu cử đến đầu tháng 2/2021; báo cáo dự thảo kế hoạch triển 

khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo các quyết định thành lập Tổ giúp việc và các tiểu 

ban giúp việc cho UBBC tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo dự kiến số đơn vị 

bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026;  

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo dự kiến cơ cấu, thành 

phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ 

chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp mình và các đơn vị 

hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới 

thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 

3. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức 

Hội nghị hiệp thương lần thức nhất. 

 Sau khi nghe ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên dự họp, đồng 

chí Phan Việt Cường, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kết luận: 



 

 

 

1. Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác 

chỉ đạo, tham mưu các hoạt động liên quan đến bầu cử trong thời gian vừa qua 

và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ cho phiên họp lần thứ nhất của UBBC 

tỉnh đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra. 

2. Thống nhất nội dung đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử trên 

địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh được phân 

công phụ trách các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo phân công của Ban Chỉ 

đạo, UBBC tỉnh và kế hoạch chung của UBBC tỉnh có trách nhiệm theo dõi, 

nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo công tác bầu cử và báo cáo theo quy định.  

3. Các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến các địa phương phải nắm chắc 

các chủ trương, các quy định của pháp luật về bầu cử để xây dựng kế hoạch cụ 

thể và triển khai công việc một cách chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả, góp 

phần tổ chức cuộc bầu cử thành công. Đồng chí Phan Việt Cường lưu ý một số 

nội dung trọng tâm như sau: 

a. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026;  các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh mở các chuyên mục và 

tăng thời lượng tuyên truyền về bầu cử. Các Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền 

bầu cử, Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và Tổ giúp việc UBBC xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công 

tác theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật về bầu cử. 

 b. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì báo cáo dự kiến cơ cấu, 

thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và các đơn vị hành 

chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu 

ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.  

 c. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội 

nghị hiệp thương lần thứ 1 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp 

thương lần thứ 2. 

 d. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo UBBC tỉnh đề nghị Hội đồng bầu cử quốc 

gia ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu 

Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và báo cáo đề nghị UBBC tỉnh ấn định 

số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số 

lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; đồng thời chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau:  

-  Sở Nội vụ (cơ quan thường trực UBBC) tham mưu UBND tỉnh thành lập 

các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa X theo quy định của pháp luật về bầu cử; chuẩn bị các điều 

kiện, nội dung tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử. 

Tổng hợp dự toán kinh phí phục vụ hoạt động bầu cử của các đơn vị, địa 

phương; rà soát nội dung chi, mức chi đảm bảo theo đúng quy định. 



 

 

 

 -  Sở Tài chính căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài chính để chủ trì, phối 

hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quy định 

nội dung chi, mức chi; hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của nhà nước. 

- Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động dự báo tình hình, xây dựng 

phương án khi có tình huống xảy ra, đảm bảo hoạt động bầu cử được diễn ra 

đúng theo quy định, an toàn y tế. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên 

quan xây dựng phương án bầu cử trong các khu cách ly (nếu có) để đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật. 

đ. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 

20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chỉ thị 02/CT-

TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn của 

tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định. 

- Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bầu cử theo 

chức năng, nhiệm vụ, phạm vi của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động dự 

báo tình hình, xây dựng phương án để không bị động khi có tình huống xảy ra, 

đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, 

tiết kiệm; đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. 

Trên đây là ý kiến kế luận của đồng chí Phan Việt Cường tại phiên họp thứ 

nhất UBBC tỉnh. Đề nghị các thành viên của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử 

các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên 

quan căn cứ triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TVTU; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành liên quan; 

- Huyện ủy, UBND, UBBC các huyện,  

thị xã, thành phố; 

- Thành viên UBBC tỉnh; 

- Lưu UBBC. 
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		2021-02-04T09:28:06+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Kim Hoa<hoattk1@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




