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Bình Dương chuẩn bị tốt công tác bầu cử 

Cập nhật: 01-04-2021 

 

Chiều qua (31-3), Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương về công tác chỉ đạo, tổ chức 

hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, các 

thành viên UBBC tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 

Chuẩn bị bầu cử đúng luật, bảo đảm tiến độ 

Báo cáo với đoàn công tác của Trung ương, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc 

Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh, cho biết đến thời điểm hiện nay, công tác 

chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc đúng 

luật, đúng tiến độ, thời gian quy định, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu trong tất cả 

các công việc liên quan đến công tác bầu cử. 

Thời gian qua, Bình Dương bảo đảm tham gia công tác triển khai, tập huấn do 

Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức; 

đồng thời tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn toàn tỉnh nhằm theo dõi, nắm bắt đầy 

đủ, chính xác các quy định về công tác bầu cử của Trung ương và tỉnh, đặc biệt là về 

quy trình, thời gian, nhân sự và hồ sơ giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp để có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất hướng dẫn trong toàn tỉnh. 

 

 

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc 

 tại tỉnh Bình Dương về công tác chuẩn bị bầu cử 
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Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

Bình Dương đã quán triệt, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh một cách chủ 

động và hiệu quả. Về dân số đến thời điểm tháng 10- 2020 là 2.599.253 người; trong 

đó thường trú là 1.118.057 người, tạm trú là 1.481.196 người. Tổng số cử tri tính đến 

ngày 30-3-2021 là 1.799.245 người. 

Ông Nguyễn Văn Minh cũng đã báo cáo với đoàn về kết quả triển khai, quán 

triệt công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trong nhân 

dân, trong thanh niên, công nhân lao động; các công tác liên quan đến việc chuẩn bị 

nhân sự ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Bảo đảm công tác nhân sự 

Đến nay, Bình Dương đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho cuộc bầu cử. Cụ thể 

cấp tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 72 đại biểu và số người được 

giới thiệu ứng cử là 121 người. Cấp huyện, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là 

299 đại biểu và số người được giới thiệu ứng cử là 543 người. Cấp xã, đại biểu HĐND 

nhiệm kỳ 2021-2026 là 2.394 đại biểu và số người được giới thiệu ứng cử là 4.311 

người. 

Về công tác tuyên truyền bầu cử, đến nay các địa phương và các phương tiện 

thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức công tác tuyên truyền bầu cử. 

Báo Bình Dương đã xây dựng chuyên mục bầu cử, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng thời lượng phát sóng, tăng chuyên mục… 

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bình Dương, nhất là chuẩn bị nhân sự cho 

cuộc bầu cử. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử của tỉnh; đồng thời lưu ý cần 

tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, công nhân lao động để người dân, 

công nhân lao động hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và ngày bầu cử 

là ngày hội lớn của toàn dân tộc… 

Sáng qua (31-3), Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động chuẩn bị bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TX.Bến 

Cát. Báo cáo với đoàn, UBBC TX.Bến Cát cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đã được 

lãnh đạo các ngành, các cấp từ thị xã đến xã, phường tập trung quan tâm, sâu sát chỉ 

đạo quyết liệt, triển khai thực hiện các văn bản của các cấp. Các bước chuẩn bị đã được 

tiến hành chặt chẽ, chu đáo đúng tiến độ thời gian theo luật định. Công tác ấn định và 

công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu 

của mỗi đơn vị bầu cử và thành lập các ban bầu cử, nhận hồ sơ ứng cử viên được thực 

hiện nghiêm túc đúng trình tự, thời gian quy định. 
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Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường đã chủ trì 

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thực hiện việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 

những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và xã, phường. Đến nay, tổng số ứng cử 

viên đại biểu HĐND TX.Bến Cát là 64 người bầu chọn lấy 35 đại biểu chính thức. Các 

xã, phường có tổng số ứng cử viên là 412 người bầu chọn 225 đại biểu. TX.Bến Cát đã 

thực hiện 7 cụm pano tuyên truyền bầu cử. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh thị xã xây dựng tiết mục tuyên truyền “Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”. Các xã, phường đã thực 

hiện tuyên truyền bầu cử trên đài truyền thanh. 

Các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương đã đánh giá cao 

tính chủ động trong thực hiện các bước công tác bầu cử ở địa phương; đồng thời, ghi 

nhận tinh thần, trách nhiệm của UBBC TX.Bến Cát, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến 

Cát trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử. 

HỒ VĂN 

http://baobinhduong.vn/ 

 


