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BÁO CÁO 

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. 

        Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp trên, ủy ban bầu cử xã 

Hoàng Văn Thụ đã ban hành kế hoạch và các văn bản về công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 

09/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã về phân công nhiệm vụ thành viên UBBC xã 

Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 

09/02/2021 của UBBC xã Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Hoàng Văn Thụ, nhiệm kỳ 2021-

202; Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22/02/2021 của UBBC xã về địa điểm và 

thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị 

quyết số 04/NQ-UBBC ngày 02/3/2021 của UBBC xã về ấn định số đơn vị bầu 

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

biểu HĐND xã Hoàng Văn Thụ, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 05/TB-

UBBC ngày 03/3/2021 của UBBC xã về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị 

bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị; Nghị quyết số 15/NQ-

UBBC ngày 22/4/2021 Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoàng Văn Thụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026 theo từng đơn vị bầu cử;  

2. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xác định và ấn định số 

đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp. 

Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số 17-QĐ/ĐU ngày 22/01/2021 về 

thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Gồm 9 thành viên do đồng chí Bí 

thư Đảng ủy làm trưởng Ban chỉ đạo.  

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và UBMTTQVN. UBND xã đã 

ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 về việc thành lập Uỷ 

ban bầu cử đại biểu HĐND xã Hoàng Văn Thụ  nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 10 

thành viên (sau kiện toàn lại tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 

có 11 thành viên), đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC tại 
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Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 08/02/2021 về phân công nhiệm vụ thành viên 

Ủy ban bầu cử. 

UBND xã đã có Tờ trình số 71/TTr-UBND, ngày 25/02/2021 về việc ấn 

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

đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 trình UBBC xã xem xét, 

ấn định. Qua đó, UBBC xã đã ra Nghị quyết số 04/NQ-UBBC, ngày 02/3/2021 

và Thông báo số 05/TB-UBBC, ngày 03/3/2021về việc công bố Nghị quyết của 

UBBC xã về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu 

HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Hoàng Văn Thụ, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 04 đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã 

được bầu là 19 đại biểu. 

 UBND xã đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 về 

thành lập 4 ban bầu cử tại 04 đơn vị bầu cử, mỗi ban có 7 người. Thành phần 

ban gồm đại diện cho nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cử tri 

(theo khoản 2, điều 24 Luật Bầu cử). 

       Căn cứ quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện 

Văn Lãng về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBND xã  đã ban 

hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 Về việc thành lập 10 tổ bầu 

cử tại 10 khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử Đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 xã Hoàng Văn Thụ, mỗi 

tổ có 11 người.  

3. Việc tuyên truyền, vận động trong Nhân dân về cuộc bầu cử; thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử; công tác hiệp thương; 

việc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử cho các thành viên tổ chức 

phụ trách    

a) Việc tuyên truyền, vận động trong Nhân dân về cuộc bầu cử:  

Căn cứ Công văn số 21/CV-VHTT, ngày 02/02/2021 của UBND huyện; 

kế hoạch 22-KH/ĐU, ngày 5/3/2021 của Đảng ủy xã về tuyên truyền cuộc bầu 

cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

UBND xã đã ban hành kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/2/2021 về V/v 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp và Kỷ niệm 190 năm 

thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021). Nội dung tuyên truyền gồm Luật bầu cử 

đại biểu Quốc hội và HĐND, về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND trong bộ 

máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền và nghĩa 

vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết 

của các cấp về bầu cử… 

Kết quả: tuyên truyền qua loa truyền thanh được 107 cuộc, tuyên truyền 

lồng ghép tại các cuộc họp được 27 cuộc với 1.811 lượt người tham dự, treo 

được 21 băng zôn, tuyên truyền qua loa lưu động được 20 lượt tại 10 thôn 

b) Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử 
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 Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kịp thời những nội dung, trình tự thực hiện 

các công việc chuẩn bị bầu cử đúng kế hoạch và lịch trình và các công việc thực 

hiện công tác bầu cử, UBBC xã thực hiện đầy đủ công tác báo cáo tuần, khung 

giờ báo cáo trong ngày bầu cử 23/5/2021 và cử cán bộ trực vào các ngày nghỉ 

theo quy định của cấp trên. 

c) Công tác hiệp thương 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. 

 Ngày 05/2/2021. Ban thường trực UBMTTQ xã đã tổ chức Hội nghị hiệp 

thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã Hoàng Văn Thụ, nhiệm 

kỳ 2021- 2026. Đã dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới 

thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Tổng số người được giới thiệu ứng cử 37 người 

 Cơ cấu cụ thể như sau: 

- Đại biểu tái cử 12 đại biểu, chiếm tỷ lệ 32,43% 

- Đại biểu ứng cử là nữ 16 người, chiếm tỷ lệ 43,37 % 

- Đại biểu ứng cử là nam 21 người, chiếm tỷ lệ 56,75% 

- Đại biểu ngoài Đảng là 05 người, chiếm tỷ lệ 13,51% 

- Đại biểu ứng cử dưới 40 tuổi là 17 người, chiếm tỷ lệ 94,59%. 

- Về dân tộc: + Tày: 18 người, chiếm tỷ lệ 48,64% 

   + Nùng: 17 người, chiếm tỷ lệ 45,94%. 

* Về phân bổ số lượng: 

- Khối Đảng 03 người, chiếm tỷ lệ 8,1% 

- Chính quyền 09 người, chiếm tỷ lệ 24,32% 

- Ban Công an 02 người, chiếm tỷ lệ 5,40% 

- Khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 06 người, chiếm tỷ lệ 16,21% 

- Cấp thôn 17 người, chiếm tỷ lệ 43,24% 

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 

Sau khi có danh sách và hồ sơ của những người ứng cử đại biểu HĐND xã. 

Ngày 17/3/2021. Ban thường trực UBMTTQ xã đã tiến hành hội nghị hiệp 

thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử để lấy 

ý kiến cử tri nơi cư trú theo quy định. Số đại biểu được lập danh sách sơ bộ 

những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 còn lại 35 người.  

Cơ cấu sau hiệp thương lần 2 như sau: 

- Đại biểu tái cử: 12 người, tỷ lệ 34,2% 

- Đại biểu ứng cử là nữ: 17 người, tỷ lệ 48,5% 

- Đại biểu ứng cử là nam: 18 người, tỷ lệ 51,4% 

- Đại biểu ngoài Đảng: 7 người, tỷ lệ 20% 

- Đại biểu ứng cử dưới 40 tuổi: 21 người, tỷ lệ 60% 

- Dân tộc: 
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+ Kinh: 02 người, tỷ lệ 5,7% 

+Dân tộc thiểu số 33 người, tỷ lệ 94,2% 

        Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 

Ngày 15/4/2021. Ban thường trực UBMTTQ xã đã tổ chức Hội nghị hiệp 

thương lần 3  để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại 

biểu HĐND xã Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Kết quả: Hội nghị chốt danh sách 31 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu 

HĐND xã Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể: 

* Cơ cấu thành phần: 

- Cơ quan Đảng: 3 ứng cử viên 

- MTTQ và các đoàn thể: 5 ứng cử viên 

- Khối chính quyền(HĐND, UBND, Công chức thuộc UBND): 9 ứng cử 

viên 

- Công an xã: 2 ứng cử viên 

- Các thôn: 12 ứng cử viên 

* Trong đó cơ cấu kết hợp có tỷ lệ như sau: 

- Nữ 13/31 ứng cử viên, chiếm 41,9% 

- Tuổi trẻ (dưới 40 tuổi): 19/31 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 61,2% 

- Ngoài Đảng: 5/31 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 16,1% 

- Tái cử: 12/31 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 38,7% 

* Dân tộc thiểu số: 29/31 ứng cử viên, chiếm 93,54% 

- Trong đó:  

+Tày 15/31 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 48,38% 

+ Nùng 14/31 ứng cử viên, chiếm 45,16% 

- Dân tộc Kinh: 02 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 6,45% 

*Trình độ 

- Giáo dục phổ thông: 22/31 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 70,96% 

- THCS: 8/31 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 25,8% 

- Tiểu học: 01/31, đạt tỷ lệ 3,22% 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Chưa qua đào tạo: 11/31 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 35,48% 

+ Trung cấp: 10/31 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 32,25% 

+ Cao đẳng: 01/31, chiếm tỷ lệ 3,22% 

+ Đại học: 9/31 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 29,03% 

4. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tổ 

chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp. 

Ngay từ khi triển khai công tác bầu cử, UBND xã đã tiến hành rà soát dân 

số, cử tri của xã. Uỷ ban nhân dân xã đã lập danh sách cử tri theo mâũ số 33 của 
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nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG theo từng khu vực bỏ phiếu, đồng thời ban hành 

thông báo số 13/TB-UBBC ngày 13/4/2021 về việc Niêm yết danh sách cử tri 

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

Danh sách cử tri đều được lập và niêm yết đúng thời gian quy định tại trụ sở xã, 

nhà văn hóa các thôn. Trong quá trình niêm yết khi có phát hiện sai sót, thiếu hoặc 

cử tri từ trần UBND xã đã kịp thời chỉnh sửa bổ sung. 

Tổng số cử tri trên địa bàn xã có 2.007 người  (Cử tri nam 989, Cử tri nữ 

1.018) 

Khu vực bỏ phiếu số 1 thôn Bó Chầu: 188 cử tri (nam 86, nữ 102) 

Khu vực bỏ phiếu số 2 thôn Nhân Hòa: 239 cử tri (nam 118, nữ 121) 

Khu vực bỏ phiếu số 3 thôn Thuận Lợi: 234 cử tri (nam 110, nữ 124) 

Khu vực bỏ phiếu số 4 thôn Quyết Thắng: 323 cử tri (nam 167, nữ 156) 

Khu vực bỏ phiếu số 5 thôn Tiền Phong: 154 cử tri (nam 74, nữ 80) 

Khu vực bỏ phiếu số 6 thôn Long Tiến: 222 cử tri (nam 110, nữ 112) 

Khu vực bỏ phiếu số 7 thôn Nà Pàn: 162 cử tri (nam 76, nữ 86) 

Khu vực bỏ phiếu số 8 thôn Cốc Mặn: 184 cử tri (nam 101, nữ 83) 

Khu vực bỏ phiếu số 9 thôn Nà Lùng: 115 cử tri (nam 57, nữ 58) 

Khu vực bỏ phiếu số 10 thôn Tiền Phong: 154 cử tri (nam 74, nữ 80) 

5. Công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cuộc 

bầu cử.   

UBND xã đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 11/3/2021 về 

việc thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 

07/KH-TBGQKNTC ngày 11/3/2021 về việc Tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026. Tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu giúp UBBC xã giải quyết khiếu 

nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

cấp xã. 

Trong thời gian tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử 

UBND và UBBC xã không nhận được khiếu naị tố cáo gì về công tác bầu cử. 

6. Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

UBND xã đã chỉ đạo Ban công an xã xây dựng kế hoạch số 04/KH-CAX 

(tối mật) ngày 26/11/2020 về công tác Công an đảm bảo an ninh, trật tự bầu 

cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026. Ban chỉ huy quân sự xã đã ban hành Kế hoạch số 24/KH- BCH ngày 

22/3/2021 về việc bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước trong và sau ngày bầu cử, tình hình 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Trong thời gian diễn ra  cuộc bầu 
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cử các thành viên Ban chỉ đạo, UBBC, Ban công an xã tổ chức kiểm tra, tuân tra, 

kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự ở các khu vực bỏ phiếu. 

7. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài việc thực hiện tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp và quy tắc phòng chống dịch 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K thì việc cử cán bộ 

phân công phụ trách từng địa bàn nắm bắt tình hình số lượng người dân và cử tri 

trở về từ các địa phương khác được quan tâm, quán triệt đến từng thôn, từng 

thôn quan tâm quán triệt từng nhà, đảm bảo việc khai báo y tế đối với nững 

trường hợp đi từ vùng dịch về và tuyên truyền áp dụng biện pháp tự cách ly tại 

nhà hoặc ra quyết định cách ly tại nhà, cách ly tại khu cách ly tập trung của 

huyện, dự phòng phương án có khu cách ly tập trung tại xã nếu diễn biến dịch 

bệnh theo chiều hướng xấu xảy ra. Khử trùng khu vực bầu cử trước thời điểm 

diễn ra bầu cử một ngày, đảm bảo các vật tư cơ bản dùng trong ngày bỏ phiếu 

như nước sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện giãn cách, căng dây chia làn, đi theo 

một chiều đối với các khu vực bỏ phiếu, thực hiện ghi thời gian đến và kết thúc 

bỏ phiếu trên thẻ cử tri để đề phòng trong trường hợp phải thực hiện truy vết 

theo hướng dẫn của y tế. Dùng thước kẻ riêng, bút riêng, găng tay y tế, nước sát 

khuẩn và có cán bộ y tế đi cùng để thực hiện các quy trình khử khuẩn hòm phiếu 

trước và sau khi cử tri bỏ phiếu xong khi mang hòm phiếu phụ đến những 

trường hợp đang cách ly y tế tại nhà.  

8. Về kinh phí và cơ sở vật chất - kỹ thuật cho cuộc bầu cử. 

Tổng kinh phí được tạm cấp 150.000.000, đồng; Các khoản chi được thực 

hiện đúng quy định, mục đích sử dụng và đảm bảo tiết kiệm. 

Trong kinh phí được cấp Ủy ban bầu cử xã đã mua sắm các vật dụng cần 

thiết cho tổ bầu cử như các loại bảng niêm yết (03 cái), băng zôn, ma két trang 

trí, khẩu hiệu tuyên truyền, văn phòng phẩm, chi bồi dưỡng các đối tượng trực 

tiếp phục vụ cuộc bầu cử 

9. Những việc quan trọng xảy ra và kết quả giải quyết. 

Không có 

II. KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ  

Khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, trên địa bàn xã có 2.007 cử tri đi bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021– 

2026; 2002 cử tri đi bầu đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; 1997 

cử tri đi bầu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 (05 công an thuộc 

ban công an xã được bầu 3 cấp Quốc hội, tỉnh, huyện; 05 công an từ nơi khác 

đến làm nhiệm vụ an ninh trật tự được bầu 2 cấp Quốc hội, huyện).  Cả 4 cấp cử 

tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cử tri trong danh sách 

 kết quả như sau: 

1. Bầu cử đại biểu Quốc hội  



 

 

7 

Tổng số người ứng cử là 05; số đại biểu được bầu là 03. Kết quả số phiếu 

cho từng ứng cử viên như sau: 

Số 

TT 

Họ và tên 

ứng cử viên 

Số phiếu 

hợp lệ 

Số phiếu bầu 

cho từng ứng cử 

viên 

Tỷ lệ % so với 

phiếu hợp lệ 

1 Triệu Quang Huy 2.002 1.654 82,62% 

2 Nguyễn Ngọc Sơn 2.002 505 25,22% 

3 Chu Thị Hồng Thái 2.002 1.692 84,52% 

4 Trần Sỹ Thanh 2.002 1.645 82,17% 

5 Hoàng Thị Hải Yến 2.002 496 24,78% 

2. Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tổng số người ứng cử là 07; số đại biểu được bầu là 04. Kết quả số phiếu 

cho từng ứng cử viên như sau: 

Số 

TT 

Họ và tên 

ứng cử viên 

Số phiếu 

hợp lệ 

Số phiếu bầu 

cho từng ứng cử 

viên 

Tỷ lệ % so với 

phiếu hợp lệ 

1 Tô Thị Ái 2005 342 17,06% 

2 Đặng Trần Ánh 2005 580 28,93% 

3 Linh Thị Hiền 2005 1.676 83,59% 

4 Bế Thị Hòa 2005 1.512 75,41% 

5 Bế Văn Kiên 2005 639 31,87% 

6 Đoàn Thanh Sơn 2005 1.541 76,86% 

7 Nguyễn Văn Trường 2005 1.713 85,44% 

3. Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Tổng số người ứng cử là 05; số đại biểu được bầu là 03. Kết quả số phiếu 

cho từng ứng cử viên như sau: 

Số 

TT 

Họ và tên 

ứng cử viên 

Số phiếu 

hợp lệ 

Số phiếu bầu 

cho từng ứng cử 

viên 

Tỷ lệ % so với 

phiếu hợp lệ 

1 Nguyễn Thị Minh Hải 1997 1.721 86,18% 
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2 Nông Văn Nguyễn 1997 1.870 93,64% 

3 Hoàng Văn Quảng 1997 416 20,83% 

4 Nguyễn Xuân Quyền 1997 451 22,58% 

5 Nguyễn Văn Tiến 1997 1.513 75,76% 

4. Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

a) Đơn vị số 01 (Bó Chầu, Nhân Hòa): Tổng số người ứng cử là 07; số 

đại biểu được bầu là 04. Kết quả số phiếu cho từng ứng cử viên như sau: 

Số 

TT 

Họ và tên 

ứng cử viên 

Số phiếu 

hợp lệ 

Số phiếu bầu 

cho từng ứng cử 

viên 

Tỷ lệ % so với 

phiếu hợp lệ 

1 Đặng Tiến Anh 427 127 29,74% 

2 Hoàng Thị Chiên 427 120 28,10% 

3 Ngô Văn Cường 427 357 83,61% 

4 Phùng Thị Mậu 427 115 26,93% 

5 Hoàng Hồng Nhung 427 354 82,90% 

6 Hứa Văn Quyết 427 286 66,98% 

7 Hoàng Văn Thám 427 341 79,86% 

b) Đơn vị số 02 (Thuận Lợi, Quyết Thắng): Tổng số người ứng cử là 08; 

số đại biểu được bầu là 05. Kết quả số phiếu cho từng ứng cử viên như sau: 

Số 

TT 

Họ và tên 

ứng cử viên 

Số phiếu 

hợp lệ 

Số phiếu bầu 

cho từng ứng cử 

viên 

Tỷ lệ % so với 

phiếu hợp lệ 

1 Hoàng Thị Hồng 549 411 74,86% 

2 Hoàng Thị Loan 549 504 91,80% 

3 Hoàng Thị Niềm 549 359 65,39% 

4 Hoàng Thanh Phương 549 495 90,16% 

5 Hoàng Văn Quảng 549 175 31,88% 

6 Hà Văn Quân 549 408 74,32% 

7 Hà Thị Thiều 549 159 28,96% 

file:///E:/Dell/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/TSTT%20in%20mau%20(MS%2008).doc
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8 Nguyễn Thị Thu Thùy 549 219 39,89% 

c) Đơn vị số 03 (Tiền Phong, Long Tiến, Nà Pàn): Tổng số người ứng 

cử là 08; số đại biểu được bầu là 05. Kết quả số phiếu cho từng ứng cử viên như 

sau: 

Số 

TT 

Họ và tên 

ứng cử viên 

Số phiếu 

hợp lệ 

Số phiếu bầu 

cho từng ứng cử 

viên 

Tỷ lệ % so với 

phiếu hợp lệ 

1 Lý Việt Dũng 531 88 16,57% 

2 Liễu Văn Hở 531 503 94,73% 

3 Bế Thị Huệ 531 98 18,46% 

4 Vũ Thị Phương 531 442 83,24% 

5 Tăng Văn Sâm 531 63 11,86% 

6 Hứa Thị Thuận 531 480 90,40% 

7 Nguyễn Đình Trường 531 444 83,62% 

8 Hoàng Văn Tuân 531 506 95,29% 

c) Đơn vị số 04 (Cốc Mặn, Nà Lùng, Nà Phiêng): Tổng số người ứng cử 

là 08; số đại biểu được bầu là 05. Kết quả số phiếu cho từng ứng cử viên như 

sau: 

Số 

TT 

Họ và tên 

ứng cử viên 

Số phiếu 

hợp lệ 

Số phiếu bầu 

cho từng ứng cử 

viên 

Tỷ lệ % so với 

phiếu hợp lệ 

1 Nông Thị Diễn 475 280 58,95% 

2 Liễu Quốc Hưng 475 367 77,26% 

3 Nông Văn Nguyễn 475 463 97,47% 

4 Vi Văn Phụ 475 263 55,37% 

5 Nông Văn Thanh 475 443 93,26% 

6 Vy Văn Thuận 475 182 38,32% 

7 Âu Văn Toản 475 63 13,26% 

8 Vy Thị Vương 475 313 65,89% 
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5. Số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại do có 

dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu; số đơn vị bầu 

cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng 

đại biểu được ấn định. 

Không có 

6. Số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi 

phạm pháp luật nghiêm trọng. 

Không có 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm và kết quả đạt được. 

Công tác triển khai và tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử 

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

2021-2026 trên địa bàn xã đã được tiến hành thuận lợi và đúng luật định. Ủy ban 

bầu cử xã đã đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung, trình tự thủ 

tục tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử kịp thời và đúng thời gian quy 

định. 

Ban thường trực UBMTTQ xã phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn và 

các tổ chức, cơ quan ban ngành đoàn thể tiến hành việc giới thiệu người ứng cử 

đúng cơ cấu, thành phần được phân bổ; đồng thời tổ chức các hội nghị hiệp 

thương đúng thời gian. Qua các bước hiệp thương cử tri đã lựa chọn được những 

người tiêu biểu để đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 

HĐND xã. Kết quả hiệp thương và kết quả bầu cử cho thấy cử tri ngày càng 

quan tâm nhiều hơn về chất lượng, vai trò của người đại diện cho nhân dân tham 

gia trong các cơ quan dân cử. 

Ban thường trực UBMTTQ xã phối hợp với UBND xã tổ chức các cuộc 

hội nghị để ứng cử viên các cấp tiếp xúc cử tri, đảm bảo cho từng ứng cử viên 

thực hiện đúng quyền vận động bầu cử theo luật định. 

Ủy ban bầu cử và UBND xã đã tập trung chỉ đạo, chủ động tổ chức thực 

hiện đúng các bước chuẩn bị theo lịch trình, thời gian quy định của cấp trên. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bầu cử được UBND xã, 

MTTQ và các ban ngành đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng 

nhiều hình thức thông qua các cuộc họp, hiệp thương, tiếp xúc cử tri. Thông qua 

các hình thức tuyên truyền đã làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về nghĩa 

vụ, quyền lợi của cử tri trong việc tham gia xây dựng chính quyền.  

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày 

bầu cử được lực lượng công an xã, dân quân xã phối hợp đồng bộ đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. 
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So với các nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ này một số loại biểu mẫu bầu cử đã 

giảm bớt những nội dung không cần thiết, hạn chế việc sử dụng khổ giấy lớn để 

thuận tiện cho cấp xã sao chụp, ứng dụng tin học để cập nhật, in ấn thuận tiện. 

Sử dụng bảng tính excel, kiểm phiếu bằng máy. Đã cho kết quả kiểm phiếu 

có độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

Các thành viên UBBC phụ trách các tổ chưa đồng đều, một số thành viên 

thiếu nghiêm cứu để nắm chắc các quy định, trình tự nội dung thực hiện các 

bước công việc chuẩn bị cho bầu cử, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ còn lúng 

túng. 

Các Ban bầu cử chưa phát huy được vai trò, nhiệm vụ. Chỉ thực hiện được 

nhiệm vụ là tổng hợp kết quả của ban. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Một số mẫu có thể giao cho các xã tự in ấn như: Thẻ cử tri, giấy chứng 

nhận đi bỏ phiếu nơi khác. Hạn chế của việc cấp trên phát mẫu thẻ là các tổ sẽ 

phải viết tay thông tin cử tri, mất nhiều thời gian. Giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi 

khác cấp phát về không sử dụng đến, hoặc sử dụng không hết gây lãng phí. 

Giảm quy mô các Ban bầu cử, giảm kinh phí hỗ trợ các thành viên của ban, 

Bỏ kinh phí hỗ trợ tiền điện thoại cho các Trưởng, phó ban, thay vào đó tăng 

kinh phí hỗ trợ cho các thành viên của tổ. Hỗ trợ kinh phí tiền điện thoại cho 

thành viên UBBC phụ trách tham mưu công tác bầu cử, tổ trưởng tổ bầu cử. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026(có kèm 

theo Biểu thống kê chính thức kết quả bầu cử) Ủy ban bầu cử xã Hoàng Văn 

Thụ báo cáo Ủy ban bầu cử huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- BTTUBMTTQ xã 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nông Văn Nguyễn 
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