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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện chế độ báo cáo
trong ngày bầu cử 23/5/2021

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tại thông báo số
1780/VP-THNC ngày 12/05/2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, trong
đó có nội dung chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban
bầu cử tỉnh thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 668/HĐBCQGVPHĐBCQG ngày 08/5/2021;
Thực hiện công văn 2203/BNV-CQĐP ngày 17/5/2021 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn báo cáo nhanh trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố thực hiện chế độ
báo cáo về bầu cử trên địa bàn như sau:
1. Về việc Báo cáo tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử
1.1. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo nhanh
Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố thực hiện báo cáo nhanh tình hình
trong ngày bầu cử 23/5/2021 định kỳ hai giờ một lần gửi Sở Nội vụ để tổng hợp
xây dựng báo cáo nhanh của cả tỉnh gửi Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ
theo quy định, cụ thể:
- Thời điểm báo cáo: 8h30; 10h30; 12h30; 14h30; 16h30; 18h30; 20h30;
22h30.
- Nội dung báo cáo: theo phụ lục số 01 và biểu tổng hợp đính kèm.
1.2. Đối với những nơi có sự cố hoặc có vấn đề đột xuất xảy ra ảnh hưởng
trực tiếp đến cuộc bầu cử
Đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố báo cáo ngay về Ủy ban bầu
cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo Hội đồng bầu cử
quốc gia xem xét, giải quyết.
2. Về báo cáo tình hình, kết quả sơ bộ và kết quả chính thức cuộc bầu cử
Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, đề nghị Ủy ban bầu cử cấp huyện báo
cáo về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
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đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo phụ lục số 02 kèm theo, thời
gian báo cáo chậm nhất 23h00 ngày 23/5/2021.
3. Việc gửi các báo cáo về bầu cử
3.1. Hình thức báo cáo:
Thực hiện trực tiếp bằng một trong các hình thức: điện thoại, E-mail,
VNPT- iOffice, mạng xã hội zalo và gửi qua đường công văn.
Nơi tiếp nhận các báo cáo: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn: số 04, đường Quang
Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
3.2. Số điện thoại tiếp nhận thông tin, báo cáo nhanh:
- Phòng trực bầu cử (phòng 207 Sở Nội vụ): số điện thoại 02053.814.992.
- Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: số điện thoại 0904
000 286, Email: phuongnguyennvls@gmail.com.
- Bà Hoàng Lan Hương, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác
thanh niên, Sở Nội vụ: số điện thoại 0914 505 828. Email:
huonghoanglanls@gmail.com
- Công chức Sở Nội vụ trực tiếp phụ trách các huyện, thành phố tại phụ lục
số 03 kèm theo.
- E-mail: xaydungchinhquyensnv@gmail.com.
Trên cơ sở nội dung văn bản này Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các
huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử triển khai chế
độ báo cáo nhanh trong ngày bầu cử (từ Tổ bầu cử - UBBC cấp xã – UBBC cấp
huyện) để tổng hợp kết quả theo quy định và kịp thời hỗ trợ, tăng cường cho các
tổ chức bầu cử khi có phát sinh.
Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố
phối hợp triển khai./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- UBBC tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- PNV các huyện, thành phố;
- P.XDCQ&CTTN, VP Sở;
- Công chức trong danh sách trực;
- Lưu: VT.
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