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HƯỚNG TỚI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP 

Cập nhật: 25-03-2021 | 13:52:02 

 

Bảo đảm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV thành công, đúng pháp luật 

 

Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả triển 

khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

 

Sáng 25/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc 

hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn 

phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả triển 

khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026, từ khi thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến tháng 3/2021. 

1.084 người ứng cử đại biểu Quốc hội 

Theo Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc, từ khi 

thành lập cho đến nay, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã khẩn trương triển khai công tác 

tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp trong phạm vi cả nước theo đúng quy định pháp luật, tiến độ đề 

ra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công. 
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Theo đó, các cơ quan phụ trách bầu cử ở Trung ương và địa phương đã được 

thành lập đúng tiến độ, số lượng và thành phần theo quy định của pháp luật, hoạt động 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử theo kế hoạch đề 

ra với tinh thần khẩn trương, cẩn trọng, trách nhiệm cao. Trong đó, Hội đồng Bầu cử 

Quốc gia được Quốc hội khóa XIV thành lập tại Kỳ họp thứ 9 với 21 thành viên, gồm 

Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên. 

Xác định công tác ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã sớm triển khai việc lập kế 

hoạch phân công cơ quan ban hành các văn bản liên quan về công tác bầu cử. Tính đến 

thời điểm này, các cơ quan có thẩm quyền đã hoàn thành việc ban hành các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử; trong đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị 

quyết về 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 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời 

chỉ đạo ban hành nhiều văn bản trả lời, hướng dẫn địa phương và các cơ quan, tổ chức 

về các vấn đề cụ thể; xây dựng cuốn sách Hỏi-đáp về bầu cử. 

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành thận trọng, bảo đảm 

đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. 

"Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định 

hướng thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chú ý đến 

việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ 

chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội," Chánh Văn phòng Hội đồng 

Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh. 

Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã hoàn 

thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp. 

Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố đã thông báo 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến các cơ quan, tổ chức ở địa 

phương về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân của từng địa phương. Theo thống kê sơ bộ, đã nhận được 1.136 hồ 

sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Tính đến ngày 19/3/2021, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội 

nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc 

hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp. 

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người (trong đó có 205 người 

do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần 

so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu. 
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Thành lập Tổ bầu cử theo đúng tiến độ 

Căn cứ quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân và các quy định liên quan, trong thời gian tới, Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp 

với các cơ quan tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ. 

 

 

 

Đó là, tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử bảo đảm 

chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật; phân bổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung 

ương về ứng cử tại các địa phương theo đúng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ; tiến hành 

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn 

để ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp... 

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, 

Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ chỉ đạo thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu theo 

đúng tiến độ; rà soát danh sách cử tri; niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch 

kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở trung ương và địa phương... 

Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội và y tế; phòng, chống sự phá hoại của các thế lực thù địch thông qua 

nhiều biện pháp; có phương án phòng, chống dịch COVID-19, thiên tai, bảo đảm vệ 

sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ hiệu quả để bảo đảm tổ chức ngày bầu 

cử thành công, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. 

 

Theo TTXVN 

http://baobinhduong.vn/   

 


