ó là ch o ca i tng Tô Lâm, y viên B Chính tr, B trng B Công an, y viên Hi ng bu c Quc gia ti
bui kim tra công tác bu c i biu Quc hi khóa XV và i biu HND các cp nhim k 2021-2026 ti à
Nng sáng 19-4.

i tng Tô Lâm, y viên B Chính tr, B trng B Công an, y viên Hi ng bu c Quc gia phát biu ti bui
làm vic. nh: NGC PHÚ
Tham d bui làm vic có y viên Trung ng ng, Bí th Thành y, Trng Ban ch o Bu c thành ph Nguyn Vn
Qung; y viên d khuyt Trung ng ng, Phó Bí th Thng trc Thành y, Ch tch HND thành ph, Ch tch y ban
bu c thành ph Lng Nguyn Minh Trit; Phó Bí th Thành y, Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh.
Báo cáo ti bui làm vic, Phó Bí th Thng trc Thành y, Ch tch HND thành ph, Ch tch y ban bu c thành
ph Lng Nguyn Minh Trit cho bit, Hi ngh hip thng ln th ba ca thành ph ã tho lun, thông qua 19 trng
hp np n xin rút không tham gia ng c (3 n ca ngi ng c i biu Quc hi và 16 n ca ngi ng c i biu HND
thành ph nhim k 2021-2026).
i vi 8 ngi ng c i biu Quc hi (cha k 2 ng c viên do Trung ng gii thiu v), có 4/8 ngi là n, t t l 50%; 3/8
ngi di 40 tui, t t l 37,5%; 1/8 ngi là ngi ngoài ng, t t l 12,5%. i vi 89 ngi ng c i biu HND thành ph nhim
k 2021-2026 (88 ngi do các c quan, t chc, n v gii thiu và 1 ngi t ng c), có 31/89 ngi là n, t l 34,83%;
28/89 ngi di 40 tui, t l 31,46%; 8/89 ngi là ngi ngoài ng, t l 8,99%; 17 ngi tái c, t t l 36,95%.
i vi huyn Hòa Vang, ã hoàn thành vic t chc hi ngh Hip thng ln th ba, cht danh sách 57 ngi tiêu
chun ng c i biu HND huyn nhim k 2021-2026 (trong ó 24/57 ngi là n, t l 42,1%; 26/57 ngi ng c di 40
tui, t l 45,61%; 6/57 ngi ng c là ngi ngoài ng, t l 10,53%; 3/57 ngi là dân tc thiu s, t l 5,26%; 15/34 i
biu tái c, t l 44,1%).
11 xã thuc huyn Hòa Vang ã cht danh sách 511 ngi tiêu chun ng c i biu HND xã nhim k 20212026. Trong ó, có 200/511 ngi ng c là n (t l 39,14%); 229/511 ngi ng c di 40 tui (t l 44,81%);
121/511 ngi ng c là ngi ngoài ng (t l 23,68%); 10/511 ngi là dân tc thiu s (t l 1,96%); 141/312 i biu

tái c (t l 45,19%).

Phó Bí th Thng trc Thành y, Ch tch HND thành ph, Ch tch y ban bu c thành ph Lng Nguyn
Minh Trit phát biu ti bui làm vic. nh: NGC PHÚ
Tính n ht ngày 12-4, thành ph ã hoàn thành vic niêm yt danh sách c tri ti tr s UBND 56 phng, xã và
526 khu vc b phiu theo úng quy nh. n ngày 14-4, thành ph có 748.432 c tri/tng 1.169.480 dân s.
Kin ngh vi oàn công tác, Ch tch y ban bu c thành ph Lng Nguyn Minh Trit cho rng, cn có hng dn
phù hp, c th hn khi trin khai nhng quy nh mi trong công tác bu c nhim k này thun li khi thc hin quy
trình công tác nhân s trong các t bu c sau.
Trong nhng ln bu c sau, Hi ng bu c Quc gia có th quy nh thêm vic thành lp Ban ch o bu c nhng n v
hành chính (không t chc HND do trin khai Ngh quyt s 119/2020/QH14 v thí im t chc chính quyn ô
th à Nng) lãnh o, ch o công tác bu c c xuyên sut và thng nht vi chc nng, nhim v phù hp.
Kt lun bui làm vic, i tng Tô Lâm, B trng B Công an ánh giá cao công tác chun b, vic trin khai công
tác bu c ca thành ph à Nng. i tng Tô Lâm ngh thành ph rà soát, phân loi, ánh giá li các vn liên
quan n an toàn, an ninh, các v vic tim n phc tp có phng án ch ng gii quyt, nht là nhng ngày trc,
trong, sau bu c.
i tng Tô Lâm yêu cu Ban ch o bu c thành ph, y ban bu c thành ph à Nng tng cng công tác u tranh,
phn bác li các th lc thù ch, chng phá cuc bu c, c bit là trên không gian mng. i vi các kin ngh ca
thành ph à Nng, i tng Tô Lâm cho rng rt xác áng. oàn giám sát, kim tra s tip thu rút kinh nghim cho
k bu c ln sau, nht là i vi kin ngh v quy trình công tác nhân s.

i tng Tô Lâm kim tra thc t công tác bu c ti phng Thch Thang, qun Hi Châu. nh: TRNG HUY
Tip thu ý kin ch o ca oàn công tác, Bí th Thành y Nguyn Vn Qung cho bit, thi gian n, y ban bu c
thành ph, các cp, các ngành liên quan s tng cng công tác trin khai bu c nghiêm túc, có hiu qu. y
ban bu c thành ph trin khai ni dung công tác bu c chu áo, không c ch quan; tip tc thc hin các k
hoch ã ra bo m tin , úng quy nh.
Bí th Thành y Nguyn Vn Qung ngh y ban bu bu c thành ph ngay t bây gi d kin nhng kch bn, tình
hung trc, trong và sau ngày bu c Ban ch o bu c thành ph có nhng ch o c th.
Ngun: https://baodanang.vn/channel/5399/202104/bao-dam-cong-tac-bau-cu-dung-quy-dinh-tiendo-va-dien-ra-an-toan-3879686/index.htm

