Sáng ngày 13/4/2021, y ban bu c thành ph à Nng ã t chc phiên hp th ba trin khai mt s công vic bu
c i biu Quc hi khóa XV và i biu Hi ng nhân dân các cp nhim k 2021-2026 trong thi gian n. ng chí
Lng Nguyn Minh Trit, y viên d khuyt Ban Chp hành Trung ng ng, Phó Bí th thng trc Thành y, Ch
tch Hi ng nhân dân thành ph à Nng, Ch tch y ban bu c thành ph ch trì phiên hp.
Ti phiên hp, các i biu tham d cuc hp ã c nghe i din ca các c quan: S Ni v, y ban Mt trn T quc Vit
Nam thành ph, Ban Pháp ch Hi ng nhân dân thành ph, Công an thành ph, S Y t, S Tài chính báo
cáo ln lt các ni dung v công tác chun b bu c, c th: Báo cáo tóm tt tình hình trin khai công tác bu c,
báo cáo công tác t chc ly ý kin nhn xét và tín nhim ca c tri ni c trú i vi ngi ng c, báo cáo vic t chc hot
ng, trin khai công tác tuyên truyn, ph bin pháp lut v bu c; báo cáo tình hình trin khai thc hin nhim v
m bo an ninh, trt t, an toàn xã hi phc v bu c, báo cáo k hoch m bo y t, phòng chng dch bnh Covid19 phc v bu c và báo cáo v công tác tài chính, phân b kinh phí bu c. ng thi, các i biu tham d hi ngh
u nht trí thông qua nguyên tc phân b ngi ng c theo n v bu c i biu Hi ng nhân dân thành ph khóa X
nhim k 2021-2026.
Kt lun cuc hp, ng chí Lng Nguyn Minh Trit ngh các c quan, n v, các cp y ng, chính quyn, Mt trn T
quc Vit Nam qun, huyn, phng, xã và các t chc oàn th chính tr - xã hi phi xác nh công tác bu c là
nhim v chính tr trng tâm hàng u trong chng trình công tác 06 tháng u nm 2021; ngh các thành viên
y ban bu c thành ph, các Ban bu c và các c quan, n v, a phng lu ý các công vic bo m úng quy nh
và tin bu c; ngh Ban Thng trc y ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph chun b tt cho công tác Hip
thng ln th ba la chn, lp danh sách nhng ngi tiêu chun ng c; Thng trc Hi ng nhân dân thành ph; y
ban bu c thành ph và các Ban bu c, các c quan, n v, t chc có thm quyn thuc qun, phng tin hành
kim tra, giám sát công tác bu c trên a bàn thành ph theo lch trình c th; ngh Tiu ban Vn bn pháp lut
và Thông tin tuyên truyn, Ban Tuyên giáo Thành y, các S: Vn hóa và Th thao, Thông tin và Truyn
thông, T pháp tip tc y mnh công tác tuyên truyn v bu c; ngh Tiu ban An ninh, Trt t và Y t kim tra,
ôn c, hng dn các c quan, n v, a phng thc hin công tác bo m an ninh, trt t, an toàn xã hi và y t trc,
trong và sau ngày bu c; Ban Ni chính Thành y tham mu, xut Thng trc Thành y ch o trin khai các ni
dung liên quan n vic x lý các im nóng, v vic khiu kin kéo dài, ông ngi liên quan n các d án gii ta, n
bù, các vn bc xúc liên quan n công tác bu c; ngh S Tài chính sm tham mu y ban bu c thành ph
phê duyt phng án phân b kinh phí bu c; tham mu y ban nhân dân thành ph phân b, b sung kinh phí
bu c cho các c quan, n v, a phng; hng dn các c quan, n v, a phng trong vic chi và quyt toán kinh
phí, ch ng s dng kinh phí bu c theo quy nh chung; ngh S Ni v xây dng tài liu hng dn nghip v cho
các T bu c, chuyn giao cho các qun, huyn, phng, xã ch ng công tác tp hun nghip v cho các T bu c
và phi hp vi S Thông tin và Truyn thông xây dng hoàn thin phn mm tng hp tin , kt qu bu c, trin khai
tp hun vic s dng phn mm; Thng nht vic t tr s làm vic thng trc ca y ban bu c thành ph vào ngày 22 và
23/5/2021 ti Vn phòng oàn i biu Quc hi và Hi ng nhân dân thành ph (s 32 Bch ng)./.
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