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Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  

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

Sáng 23-02, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo công tác 

bầu cử tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần 

Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

 

 

Tham dự có ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông 

Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo. 

Theo báo cáo, để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh ủy Bình Dương đã kịp thời ban 

hành các văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên. Ban Chỉ đạo đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo UBND các 

cấp khẩn trương triển khai công tác bầu cử; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam thống nhất với UBND các cấp thành lập Ủy ban Bầu cử cùng cấp theo đúng luật 

định (gồm 01 Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh; 09 Ủy ban Bầu cử cấp huyện và 91 Ủy ban Bầu 

cử cấp xã). 
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Tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 101 điểm cầu trên toàn 

tỉnh. Ngay sau đó, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai cho địa phương. 

Bình Dương đặc biệt chú trọng công tác nhân sự, triển khai xác định cơ cấu, 

thành phần đại biểu HĐND các cấp đảm bảo theo luật định. Ban Chỉ đạo công tác bầu 

cử tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối 

hợp với Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần 

thứ nhất. Theo đó, số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh 

Bình Dương được phân bổ là 11 đại biểu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại 

địa phương là 05, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 06 (số lượng người được giới 

thiệu ứng cử là 19 người). Dự kiến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có 72 đại 

biểu (số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 119 người); cấp 

huyện có 299 đại biểu được bầu (số lượng người được giới thiệu ứng cử là 688 người), 

cấp xã có 2.259 đại biểu được bầu (số lượng người được giới thiệu ứng cử là 4.293 

người). 

Cuộc họp cũng đã nghe báo cáo công tác phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, dự kiến toàn tỉnh có 04 đơn vị 

bầu cử đại biểu Quốc hội và 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam kết luận cuộc họp 

 

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam đề nghị các thành viên Ban 

Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ các 

công việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, nhất là làm tốt công tác hiệp thương, giải 
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quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sơ vật chất cho cuộc bầu 

cử… Bí thư lưu ý, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo theo quy 

định của Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. Trong báo cáo tiến độ công tác bầu cử cần bổ sung hoạt động của Ủy ban 

Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục ứng dụng công 

nghệ thông tin để phục vụ công tác bầu cử đảm bảo tính công khai, minh bạch và chính 

xác. 

                                                                  Phương Chi (Nguồn: binhduong.gov.vn) 

https://hdndbinhduong.vn/ 


