Sáng ngày 18/5/2021, Hi ng bu c quc gia ã t chc hi ngh trc tuyn toàn quc trin khai công tác bu c i
biu Quc hi khóa XV và i biu Hi ng nhân dân các cp nhim k 2021-2026. ng chí Vng ình Hu, y viên B
Chính tr, Ch tch Quc hi, Ch tch Hi ng bu c quc gia ch trì Hi ngh. Hi ngh din ra theo hình thc trc tuyn
ti im cu chính phòng hp Tân Trào, Nhà Quc hi và 63 im cu ti các tnh, thành ph trc thuc Trung ng.
Ch trì ti im cu thành ph à Nng có 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. Cùng tham d hi ngh có i din lãnh o: Thng trc Thành y, Ban Ch o công tác bu c thành ph, Thng
trc Hi ng nhân dân thành ph, Ban Thng trc y ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph, y ban nhân dân
thành ph, các Phó Ch tch y ban bu c thành ph, Ban T chc Thành y, Công an thành ph, Giám c các
S: Ni v; Y t.
Phát biu khai mc, ng chí Vng ình Hu cho bit ây là ln th hai k t ngày 21/01/2021, Hi ng Bu c quc gia
t chc Hi ngh trc tuyn toàn quc v bu c i biu Quc hi khóa XV và i biu Hi ng nhân dân các cp nhim k
2021-2026. Quán trit Ch th s 45-CT/TW ngày 20-6-2020 ca B Chính tr v lãnh o cuc bu c, thc hin
các ngh quyt ca Quc hi, ca y ban Thng v Quc hi, Hi ng Bu c quc gia, ca Chính ph, y ban Trung ng
Mt trn T quc Vit Nam, các b, ban, ngành, các cp y ng c quan, các cp, các t chc oàn th a phng
trong c nc ã rt nghiêm túc, tích cc lãnh o, ch o, hng dn chun b mi iu kin cn thit cho vic bu c; n nay,
mt s công vic chun b cho bu c ã hoàn thành, sn sàng cho bu c vào ngày 23-5 sp ti. T nay n ngày
bu c ch còn 05 ngày, bo m cho cuc bu c c t chc mt cách dân ch, úng quy nh ca pháp lut, tuyt i an
toàn và thành công tt p, nht là trong iu kin dch Covid-19 ang din bin rt phc tp nc ta, nht là mt s a
bàn trng im, Hi ng Bu c quc gia quyt nh t chc Hi ngh trc tuyn toàn quc ngày 18-5 tng rà soát toàn b
công tác chun b cho n nay, kp thi lng nghe và gii quyt các vng mc, khó khn, các kin ngh, xut ca
các a phng, các t chc c quan hu quan nhm thng nht nhn thc, quyt tâm cao trong hành ng chun b
chu áo nht, y nht cho cuc bu c - mt s kin chính tr trng i ca t nc - din ra úng theo k hoch, thc s là
ngày hi non sông, ngày hi ca toàn dân và thc s thành công tt p.
Báo cáo trc hi ngh, ng chí Bùi Vn Cng, y viên Trung ng ng, Tng th ký Quc hi, Ch nhim Vn phòng
Quc hi, Chánh Vn phòng Hi ng Bu c quc gia cho bit, công tác chun b bu c c trin khai ng b, cht ch, t
kt qu cao, bám sát k hoch, úng trình t theo Lut Bu c i biu Quc hi và Hi ng nhân dân. Nhiu a phng có
nhng sáng kin, sáng to trong công tác thông tin, tuyên truyn vi nhiu hình thc phù hp, hiu qu; áp dng
vic công khai danh sách c tri trên nn tng mng xã hi zalo; lp s phán ánh ngi dân có th ghi kin ngh
ính chính, sa i, b sung, sa i thông tin trong vic lp và niêm yt danh sách c tri; t chc tp hun nghip v
cho các thành viên tham gia t bu c; ban hành phng án t chc bu c trong iu kin dch Covid-19; t chc
tip xúc c tri vn ng bu c bo m công bng, dân ch và iu chnh linh hot, trong lúc dch Covid-19 din bin
phc tp ã t chc các hot ng tip xúc c tri bng hình thc trc tuyn và thông qua các phng tin thông tin i
chúng; chun b tt c s vt cht cho cuc bu c…. Tip ó, i din lãnh o các c quan: Chính ph, y ban Trung ng
Mt trn T quc Vit Nam, B Ni v, B Y t, B Thông tin và Truyn thông, B Công an, B Quc phòng, B Tài
chính cng ã trình bày báo cáo rà soát vic trin khai, chun b cho cuc bu c thuc ngành, lnh vc qun lý.
Cng ti hi ngh, các i biu ã c nghe i din y ban bu c thành ph Hà Ni, H Chí Minh, Cn Th, à Nng, Hi
Phòng, Bc Giang, k Lk, Bà Ra-Vng Tàu, Cn Th ln lt báo cáo v công tác chun b bu c, kt qu t c và
nhng khó khn, vng mc trong quá trình trin khai công tác chun b bu c và nhng kin ngh, xut./.
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