
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-NV Cao Lộc, ngày         tháng 5 năm 2021 
 

V/v triển khai thực hiện Thông báo 

 số 177/TB-UBND ngày 06/4/2021  

        của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 
      Kính gửi:  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các thành viên Ủy ban bầu cử huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; 

- Các Tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn. 

 
Thực hiện Công văn số 73/-TB/VPHU ngày 13/4/2021 của Văn phòng 

Huyện ủy Cao Lộc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hyện ủy về thực 

hiện Thông báo số 177/TB-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Để chuẩn bị đảm bảo tốt các công tác phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

thành công tốt đẹp, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Từng thành viên Ủy ban bầu cử huyện; Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu 

cử các xã, thị trấn; các cán bộ, công chức trưng tập phụ trách địa bàn; các Ban 

bầu cử đại biểu HĐND huyện; Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, 

các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo 

chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện tốt một số 

nội dung: 

- Tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng 

lớp Nhân dân bằng các hình thức phong phú, nội dung thiết thực, cụ thể về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công 

dân, tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia ứng cử, ngày tổ chức bầu cử...để 

cử tri nắm rõ và tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định, đồng thời taọ không khí 

tin tưởng, vui tươi, phấn khởi trong toàn xa ̃hôị.  

- Rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an 

ninh trật tự, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc cho cuôc̣ bầu cử. Chú ý xây 

dưṇg và triển khai các phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, công tác đảm 

bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ 

chức cuộc bầu cử. 
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- Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm 

vụ công tác bầu cử bảo đảm thưc̣ hiêṇ đúng tiến độ, trình tự các bước tiến hành 

công việc trước, trong, sau ngày bầu cử; chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, kỹ 

thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nắm tình hình; tập trung giải 

quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có) trước, 

trong và sau bầu cử, đăc̣ biêṭ là khiếu naị, tố cáo liên quan đến bầu cử. 

2. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo Ủy 

ban MTTQ việt Nam các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp 

tục tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng 

và thời gian tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chủ động 

phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện, Ủy 

ban bầu cử huyện trong công tác trang trí trên các truc̣ đường giao thông, khu 

vưc̣ tâp̣ trung dân cư, điạ điểm công côṇg, địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu 

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

2026 theo quy định. 

4. Công an huyện 

Chỉ đạo công an các xã, thị trấn xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật 

tự trước, trong và sau cuộc bầu cử; xây dựng các tình huống và cách giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong cuộc bầu cử; bố trí lực lượng đảm bảo an toàn tại các 

khu vực bỏ phiếu. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyên 

Chỉ đạo lực lượng dân quân các xã, thị trấn tham gia cùng Công an xã 

đảm bảo an ninh trật trên đại bàn nhất là các khu vực bỏ phiếu; vận động gia 

đình và người thân tham gia thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân trong 

công tác bầu cử. 

6. Các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện 

Thực hiện tốt việc quản lý đường biên mốc giới, các đường mòn lối mở; 

quản lý việc xuất, nhập cảnh của công dân trên địa bàn qua các cửa khẩu; phối 

hợp vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác bầu cử; đối với các 

công dân chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử tuyệt đối chưa cho xuất cảnh. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia 

thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ trước, trong ngày bầu cử. 

- Rà soát cơ sở vật chất (bàn, nghế ngồi, hệ thống âm thanh, ánh sáng, 

tượng Bác, cờ đảng, cờ Tổ quốc...) cho các Nhà văn hóa thôn, khu, khối phố trên 
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địa bàn hoặc nơi đặt địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để phục vụ cho cuộc bầu 

cử được trang nghiêm, chu đáo, an toàn. 

- Chỉ đạo các Ban, Tổ bầu bầu cử quản lý chăṭ che ̃con dấu, tài liêụ liên 

quan đến bầu cử, tránh để mất mát, hư hỏng, sử duṇg không đúng quy điṇh. 

8. Giao Phòng Nội vụ  

-Tiếp tục chủ động tham mưu cho Ủy ban bầu cử huyện thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bầu cử. 

- Tham mưu thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

(Thông báo số 177/UBNC-THNC ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh được 

gửi kèm theo)./. 

                                                                          
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Chỉ đạo Bẩu cử huyện; 

- Thành viên UBBC; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Lưu: VT, UBBC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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