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BAO CÁO
Kt qua t chtIc thiyc hin bu cir dti biêu Quc hi khóa XV
và di biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim k' 2021 - 2026
(& ngày 22/4 ctln ngày 2 9/4/2 021)

I. KET QUA THIJC HIN CONG TAC BAU CU DI BIEU QUOC
HOT KHOA XV vA DAI BIEU HO! BONG NHAN DAN CAC CAP
NHIM K' 2021 - 2026
Tü ngày 22/4/202 1 dn ngày 29/4/2 021, các cap, các ngânh trong Tinh dã
khan trixng thuc hin cong tác chuân bj bâu cir di biêu Quôc hi khóa XV và
bâu cir dai biêu Hi dông nhân dan các cap nhiêm k3t 2021 - 2026, dam bâo
dung trInh tu, thu tuc và thOri gian Lut djnh, ci the nhu sau:
1. Cong tác trin khai thiyc hin
Uy ban bu cfr Tinh ban hành:
- Báo cáo so 1 16/BC-UBBC ngày 23/4/2021 v Kt qua to chüc thrc hin
bu cir dii biu Quc hi khóa XV và di biêu HQi dông nhân dan các cap
nhiêm kr 2021 - 2026 (tr ngày 15/4 den ngày 22/4/202 1).
- Nghj quy& s 11 7INQ-UBBC ngày 23/4/2021 v vic cong be1 danh
sách chInh thirc nhUng ngui irng cir dai biêu Hi dông nhân dan tinh Dông
Tháp nhiêm 2021 - 2026 theo tirng dcm vj bâu cü.
- Quyt djnh se1 120/QD-UBBC ngày 29/4/2021 v vic thay de1i, be1 sung
thành viên Tiêu ban Tuyên truyên ye bâu ci:r di biêu Quoc hi khóa XV và dai
biêu Hi de1ng nhân dan các cap nhim k' 2021 - 2026 tinh De1ng Tháp.
- Thông báo v: Phân cong cong chüc phiic vi cong tác bu cl'r dip nghI
Lê 30/4 vâ 01/5; danh sách chInh thirc nhttng nguô'i 1mg elm dai biu Que1c hôi
khóa XV theo tlrng dcrn vj bâu dr cüa tinh Dông Tháp theo Nghi quyt 559/NQHDBCQG cüa Hi dông bâu elm quôc gia.
- Cong van v vic: Be1 sung he1 so 1mg dIr cti biu Hi de1ng nhân dan
Tinh, nhiOm k' 2021 — 2026; xin chlm tri.rang kinh phi phiic vii cOng tác bu elm.
Tip tiic chi dao Slm Ni vii (co quan Thr&ng truc Uy ban bu dr Tinh)
phôi hçip 4n hânh 1ch trmnh triên khai bu elm
(https://lichhop.dongthap.gov.vnjbaueu/) nhãm nhäc nhOr ljch trInh cong viêc
den tlmg thành vien Uy ban bâu dr Tinh, To tmlmng T gilmp viêc, Trulmng các
Tiêu ban gilmp vic Uy ban bâu dr Tinh và Uy ban bâu elm cap huyn.
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2. Cong tác chuyên môn, nghiêp viii
a) Nhap thông tin vào miu tiu si:r torn tt cüa ngithi trng cr di biu Quc
hi và di biêu Hi dông nhân dan các cp.

Uy ban bu cCr các cp dâ nhâp thông tin vào rnu tiu sir torn tt cüa ngithi
üng cir di biêu Quôc hi khóa XV va di bMu Hi dng nhân các cp nhim k'
2021-2026. Dông th?i, Uy ban bâu cü cap huyn dâ hoàn thành vic np danh sách
vàtiêu sir torn tat cüa nhüng lrng cir dai biêu Hi dông nhân dan cap huyn cho
Tiêu ban ca s vt chat Uy ban bâu ci:r Tinh dê chuân bj in an.
b) Viêc Ip và cong b danh sách chInh thüc nhUng nguôi irng cir di biu
Quoc hi, dai biêuHôi dông nhan dan các cap; nhn vâ ph.n phôi tài 1iu, phiêu
bâu cho các Ban bãu cir, To bâu cir
-Ngày 23/4/2021, Üy ban bu cir Tinh dâ ban hành Nghj quy& v vic
cong bô danh sách chInh thirc nhu'ng ngithi ing cir di biêu Hi dng nhân dan
tinh Bong Tháp, nhim kSr 2021 - 2016 theo tfrng dan vj bâu ci:r. Theo do, dã
cong bô danh sách chInh thirc 97 ngithi J.rng cir dai biêu Hi dông nhan dan Tinh
ti 16 dan vj bâu cfr trong toàn Tinh dê bâu 58 dai biêu Hi dông nhân dan Tinh.
- Dn ngày 28/4/2021, TJy ban bu cCr cp huyn, cp xã dã ban hành
Nghj quyêt ye vic cong bô danh sách chInh thirc nhQng ngthi ng ci:r dai biêu
Hi dOng nhân dan cap huyn và cap xä.
- Hoàn thành vic phân phi tài 1iu dçit 01 cho Uy ban bu ci:r cp huyên,
gm ành Bác, khung ành Bác, thiing phiêu chInh, thüng phiêu phii, Ni quy
phông bô phiu, Tiêu chun di biêu Quoc hi, Hi dong nhân dan, The lê bâu
cir, phát biu khai mc cuc bâu cir.
3. Hoyt dng cüa các Tiêu ban
a) Tiêu ban tuyên truyên bâu cà
Tiêu ban Tuyên truyên bâu cir Tinh hoan thanh vic di kiérn tra cong tác
tuyên truyn bu cfr ti các huyn, thành phô trên dja bàn Tinh. Tiêp tçic theo
dOi, don dc các hoat dng tuyên truyên cuc bâu cir theo Kê hoch sO 13K}IJTBTTBC ngày 18/3/2021 cüa Tiêu Ban Tuyên truyên bâu ci'r Tinh. Dông
thO'i, Tiu ban dA d nghj các ca quan, dan vi và dja phuang thirc hin tot cong
tác thông tin tuyên truyên trong bâu cr, cii the:
- Ban Dan vn Tinh üy: Tiêp tiic phôi hgp U' ban Mt trn T quc TinE
và các ngành cO lien quan di giám sat ye cOng tác chuân b bâu ccr các huyên,
thành ph.
- S Thông tin và Truyên thông: Ban hành Cong van so 330/STTTT-.
TTBCXB ngày 22/4/202 1 dê nghj các ca quan, dan vj, các t chüc chInh tn - xã
hi cp tinh, U' ban nhân dan cap huyn và các co quan báo chI tang ciing
thông tin, tuyên truyn v bu cir; duy trI chuyên rnic "Bâu cr dai biêu Quoc
hi khóa XV và dai biu Hi dng nhân dan các cap nhim k 2021 2026" trên
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trang Thông tin din tü cüa Si và Zalo Chinh quyên diên t. Nôi bat, dA dáng tái
danh sách 97 ngithi 1mg dr di biu Hôi dng nhân dan tinh ti 16 dcin vi bâu
clr, danh sách 14 ngithi 1mg cir dai biu Qu& hi khoá XV tai 03 dn vj bâu cfr
cüa Tinh. Dông thri, thiic hiên nhiêm vu báo cáo viên tai 1p tp hun dành cho
1mg dr viên tré tham gia 1mg cü di biu Quc hi khóa XV Va dai biêu Hi
dng nhân dan các cp nhiêm k' 2021 - 2026 do Doàn Thanh niên Cong san Ho
ChI Minh Tinh t chlrc.
- S& Van hóa, Th thao va Du lich: Trung tarn Van hóa - Ngh thut Tinh
thirc hin 01 xe cô dng tuyên truyên bâu dr d?i biêu Quôc hi khóa XV Va di
biêu Hti dông nhan dan các cp, nhiêm k)' 2021 - 2026 trên dja bàn thành phô
Cao Lânh. Phát hành dia các ca khüc cô dng tuyên truyên cuc bâu dr den 12
huyên, thành phô; tiêp tuc tap chuang trInh ngh thut, chip cãi lumig "Y Dáng
- lông dan" biêu din tai cad huyên, thành phô trong Tinh. Các huyn, thành phô
triên khai thuc hiên tt cong tác tuyên truyên cô dng trirc quan (treo bang ron,
pano, phrnn d9c, Ca phithn, c? dãng, c nu6c, xe hoa cô dng...) ye cuc bâu
dr trên các tuyên duông chInh và cad diem bâu cüa các xã, phu&ng, thj trân;
tiêp tiic to chüc Dai hi the d1rc - the thao cap xâ chào m&ng cuc bâu cIt.
- Các Co quan báo, dài cIta Tinh
+ Báo Dng Tháp: TIr ngày 22 - 28/4/2021, Báo Dng Tháp dläng 18 tin,
bài lien quan cuc bâu ci:r. Trong do, chIt tr9ng thông tin ye cong tác kiêm tra
cIta lânh dao Tinh dôi vâi cong tác chuân bj bâu ci:r cIta các dja phirnng; U ban
bâu dr Tinh cong bô danh sách chInh thlrc nhQng nguOi 1mg cIt dai biêu Hi
dông nhân dan Tinh nhim k' 2021 - 2026; Hi dong bâu cIt quOc gia cong b
danh sách 14 nguai chInh thlrc 1mg cIt dai biêu Quôc hi khoá XV don vj tinh
Dông Tháp. Ngoài ra, Báo tiêp trc dua tin, bàituyên truyên các quy djnh pháp
luât theo lô trInh Ké hoach bâu cIt cIta U ban bâu th Tinh.
± Dài Phát thanh và Truyn hInh Dng Tháp: Tip tiic tuyên truyn v
cuc bâu cIt trong cad chi.rang trInh th&i sir tr%rc tiêp hang ngày trên THDT 1,
chiwng trInh th?yi s'..r trên song phát thanh FM 98,4. Nôi b.t, trong muc "Tin tIti
bâu cIt Quôc hi và Hi dông nhân dan các cap" (phát vào tôi ngày 25/4/2021)
có phóng si7r "DOng Tháp tang cirO'ng phông, chông Covid- 19 trong hoat dông
bâu cIt". Các tin, bài, tiêu miic tuyên truyên bâu cIt dung duçjrc däng tâi trén
website "www.thdt.vn". Dài xây dirng Va phát song 10 câu chuyên truyn thanh
vâi chIt dê tuyên truyên ngày bâu clr, trong do câu chuyn thIt 10 có ni dung
"NIhng nguyen tad cIta bâu dIr". Cac câu chuyn truyên thanh dêu gIn cho các
Dài Truyn thanhhuyn, thânh phô. Tang cuimg tan suât phát song cac clip c
dng quàng bá ye cuc bâu dr trong nhiêu khung gia trên song phát thanh,
truyên hInh. TIt ngày 22 den ngày 28/4/2021, Dài dâ phát song 89 tin, 08 phóng
sir và 01 tiêu mirc trên song truyên hInh; 116 tin, bài phát thanh lien quan cuôc
bâu cIt.
- Cng Thông tin din tIn Dng Tháp: Thirc hiên 13 tin, bài tuyên truyn v
cuc bâu clr, trong do tp trung ni dung Cong tác kiêrn tra cong tác chun bi bu
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cr, cong b danh sách chInh thtrc ngu'?i üng c1r. Trong muc Dim tin online (thirc
hin hang ngây) trên Cong Thông tin diên tir Dông Tháp dä phát 05 kt ni dung
hói - dáp v bâu cir. Ngoài ra, con dãng trên Fanpage Va Zalo cüa dan vj. Tiêp tiic
dàng tài các van bàn chi dao cIa Ur ban bâu ci'r Tinh ye cong tác bâu cir.
- Tiu ban Tuyên truyn bu c1r cp huyên, Ban tuyên giáo các dáng ur
trixc thuôc Tinh us', U' ban Mat trân TO quôc Vit Nam Tinh và các to chirc chInh
trj - xã hi Tinh:
+ T chirc trin khai các hoat dng tuyên truyn cuc bu ci.'r dn tn ca si.
Dông thè'i, dã to chirc cho can bô, dãng viên, doàn viên, hi viên và các tang lop
nhândân sinh hoat các tài lieu tuyên truyên và các van bàn có lien quan den cong
tác bâu ci'r.
+ Ban tuyên giáo các huyCn us', thành u (Ca quan Thu&ng tiVe Tiéu ban
Tuyên truyên bâu cir cap huyn) chi dao các Dài Truyên thanh cap huyn, cap xã
và h thông thông tin ca s tiêp ti1c duy trI và tang tan suât phát song, thai !ugng
tuyên truyên ye bâu ccr (tr 02 lan tang len 03 lânlngay), nhât là thông tin tiêu si:r
cUa 1rng cir viên dai biêu Hi dông nhân dan các cap; danh sách nhüng ngixi ñng
cir theo dan vi bâu ci:r. Mt so dja phuang thirc hin toa dam trên song phátthanh
chü dê ye cOng tác bâu ct'r; tO chirc cuc thi thiêt ke, trang tn xe hoa 1uu dng
tuyên truyên bâu cCr. Trong tuân, mOi Dài truyên thanh cap huyn thirc hin 24
tin, 10 bâi, 03 câu chuyn truyên thanh; 12 luçit chuyên m1ic hói - dáp phát trén
các Dài truyên thanh cap xã.
b) Tiu ban Bão dam an toàn, an ninh trt til
- Tip tiic nm tInh hInh ngoi biên, biên giOi, an ninh trén các 1mb viic.
- Tiêp tiic thirc hin 04 dçxt cao diem tan công, tr.n áp ti phm; kim tra
phông, chng cháy, n; tun tra, kiêm soát bão dam trt tir, an toàn giao thông
nhm dam bão an ninh trt tçr phiic v11 chuân bj bâu cir.
- Rà soát, phân loai, thông kê tInh hInh ANTT, dix luân, phàn üng cüa
nhân dan trên timg dja bàn dê tham mu'u giài quyêt On djnh, tao mOi tnrng an
toàn phc v to chirc thành cOng cuc bâu cir.
- Däng 10 tin bài, phóng sir tuyên truyên ye cOng tác dam báo an ninh trt
tir b.0 cir. Däng tãi chia sê 146 tin, bài viêt trén mng xã hi phuc vij cong tác
tuyên truyn, dnh huóng du 1un ye chuân bj bâu cr, phân bác quan diem sai
trái, thu djch có lien quan den bâu c1r. Tham gia báo cáo 06 tài khoãn mng xâ
hi facebook dang tái thông tin xâu dec, chOng Dâng, Nhà nuóc, chOng phá
cuc bu ct'r tren không gian mng.
- Cong tác phOng, chông djch Covid-19: Phi hcip tun tra, kiêm soát khu
v17 c biên gi9i, dim di cách ly tp trung 42 lugt ngithi nhp cánh tir Campuchia v
Dng Tháp. Dng thô'i, phôi hccp tang ci.thng các hot dng truyên thông trén các
phuang tin thông tin di chüng ye nguy cadjch bnh luôn hin hth.i, khuyen
cáo nguôi dan thirc hin bin pháp phông chông theo Thông diêp 5K cüa Bô Y
t, thixc hiên khai báo y tê t?i Website https://tokhaiyte.vn; kbyt.ytedongthap.vn.
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- Cong tác kim tra, giám sat bu cr: Tip tiic thirc hin tot cong tác giám
sat dôi vói dan vj bâu cir dai biêu Quôc hi khóaXV dcnvj huyn Tháp Mithi,
thuôc dan vi bâu Cu sO 02; dan vi bâu ctr di biêu Hôi dOng nhân dan Tinh so
06, huyên Tháp Muôi. Chixa phát hiên khó khãn, thiêu sot.
c) Tiu ban co s& vat cht
- Dang tin hành in danh sách, tiu si:rtóm tit ñng cir viên dii biêu Quc
hôi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân dan cap tinh, cap huyn.
- Tham muii, soan tháo cam kt chi cüa 05 gói thâu theo Quyêt djnh so
41 2/QD-UBND...Hc ngáy 02/4/2021 cüa UBND Tinli, thanh toán các khoãn chi
phi phiic vi cOng tác bAu cu.
d) Tiu ban giái quy& khiu ni, t cáo
Tiêp tuc theo dOi vâ huOng dn các Tiêu ban giái quyt khiêu nai, to cáo
cap huyên tang cithng cOng tác nàm tInh hjnh vâ hithng dan các xã, phix&ng, thj
trân trong viêc giái quyêt dan, thu khiêu nai, to cáo lien quan den cong tác bâu
cir a cap mInh.
4. Hoit dng cüa các Ban bâu cfr
Các Ban b.0 cir dai biu Quc hi và dai biu Hi dng nhân dan Tinh dã
ban hành Kê hoach trién khai thrc hin cOng tác bâu cir vâ có phân cOng cong
viêc các thành viên Ban bâu cà.
Các Ban bu cr tin hành kim tra, don dc vic thi hành pháp 1ut v bu

cu cña các To bâu cà thuc don vj bâu cu minh phii trách. Qua kiêm tra, cOng
tác chuân bi bâu cu dl.rGc thirc hin co ban dung theo quy djnh cüa pháp 1ut Va
báo dam tiên d. Hin chi.ra có phát sinh don thu, khiéu ni, tO cáo.
II. PHIfO'NG HU'ONG, NHIEM VEJ CHU YEU TUAN TIEP THEO
1. Niêm yt danh sách chInh thüc nhchig nguô'i irng cu di biu Quc hi,
ung cu dti biêu Hi dOng nhân dan a khu v1rc bO phiêu chm nhât ngày
03/5/202 1.
2. Thirc hin t& K hoch t chüc hi nghj gp go', tip xüc giüa cu tn v6i
nhIrng nguii trng cu d?i biêu Quoc hi khóa XV, dan vj tinh Dng Tháp và
nhng nguO'i üng di biêu Hi dOng nhân dan Tinh, nhim k' 2021 - 2026.
3. Hot dng cüa các tiu ban
a) Tiu ban tuyên truyn
- Chun bj ni dung t chüc di kim tra các don vj v cOng tác tuyên
truyên bâu cu.
- Tip t1ic dê ngh cáo co quan, dan vj và dja phuo'ng thi.rc hiên t& cOng
tác tuyên truyên.
b) Ti&i ban ca sa vat cht
- Tip tçic cp phát vt tu d't 02 cho Uy ban bu cu các huyên, thành ph&
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- Ph& hqp vOi Tiu ban Tuyên truyn bu cir Tinh và Uy ban bu c1r huyn
Cao LAnh dimg phông bó phiu mu và quay video tuyên truyên huárng dn trang
trI phông bó phiêu và cách thirc di bô phiêu bâu ci.r.
- Tin hânh in phiu bu cir Quc heii, Tinh, cp huyn và cp xâ.
- Tip tçic tham muu các Quyt dinh chi djnh thu, hçrp dng; 1p thu tiic,
thanh toán cac khoãn chi phi phiic vi cong tác chuân bj bâu cl'r.
c) Tiu ban Bâo dam an toàn, an ninh trt tr
- TAng cumg n.m tInh hmnh, kjp thai, ngAn chn, vô hiu boa am mixu,
hoat dng phá hoai bâu
cüa các the hrc thu djnh, phãn dng, so dôi trç1ng Co
hi chInh trj, phân t1r xâu.
- Tip tiic thrc hin các dçit cao dim tn công, trn áp ti phm; bão dam
trât tu, an toàn giao thông, trât tu xã hôi,... thic hin tOt cOng tác quân 1 nba
nithc trên linh vuc cix trü, an ninh mng phic v bâo dam an ninh trt ti,r bu cr.
- Darn bão an ninh trt tir hi ngh tip xiüc giia ct'r tn vâi nhQng ngu?ñ
1mg clr; phôi hcip xác minh các tnrô!ng hçip don khiêu nai, to cáo lien quan den
nguô'i 1mg dr.
- Phi hqp lam tt cOng tác phông, cMng djch Covid- 19; tAng dlx&ng tun
tra, kiém soát nhp cành dê phát hin, ngAn chn trung hçp nhp cánh trái
phép, không dê lay lan djch bnh vào ni dja lam ânh hixmg den cuc bâu ci'r.
Trên day là báo cáo tin d cong tác bâu dr di biu Quc hi khóa XV
và di biu Hi dng nhân dan các cap nhim k 2021- 2026 (tt'r ngày 22/4 den
ngày 29/4/2021).!.
Nuinhin:
- Van phông Hôi dng bu ci'r quc gia;
- TT.TU, TT.HDND Tinh;
- Trthng ban BCD cuc bAu cir Tinh;
- Uy ban nhân dan Tinh;
- TV.UBBC Tinh;
- Ltxu: VT.
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