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TT Nội dung văn bản Trang 

1. 
Dự kiến chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

2.  
Báo cáo Tóm tắt ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc 
gia về Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

3. 
Báo cáo số …/BC-HĐBCQG ngày…tháng…năm 2021 của Hội đồng bầu 
cử quốc gia về Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

4. 
Báo cáo (tóm tắt) số 227/BC-CP ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ về Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

5. 
Báo cáo số 226/BC-CP ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về Tổng 
kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

6. 

Báo cáo số 364/BC-MTTW-BTT ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Tổng kết công tác Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

7. 
Báo cáo số 2227/BC-BQP ngày 04 tháng 7 năm 2021 của Bộ Quốc phòng 
về Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

 

8. 

Văn bản số 7415/BTC-HCSN ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài 
chính về việc báo cáo phục vụ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

9. 

Báo cáo số 60/BC-BTTTT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

10. 
Báo cáo số 3339/BC-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nội vụ về 
Kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

11. 
Báo cáo số 780/BC-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về Tổng 
kết công tác bảo đảm y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

12. 

Tham luận “Kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện công tác 
hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp – những điểm tích cực, các hạn chế, vướng mắc và đề 
xuất giải pháp khắc phục” (Ủy ban bầu cử TP Hà Nội) 

 

13.  
Tham luận “Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc dự kiến cơ 
cấu, thành phần, phân bổ đại biểu Hội đồng nhân dân và giới thiệu người 
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của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
– những điểm tích cực, các hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc 
phục” (Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng) 

14. 

Tham luận “Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên 
quan đến hồ sơ ứng cử và việc lập danh sách chính thức những người ứng 
cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (bao gồm cả 
việc điều chỉnh, cập nhật thông tin về người ứng cử) – những điểm tích 
cực, các hạn chế, vướng mắc; kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc 
phục” (Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh) 

 

15. 
Tham luận “Kinh nghiệm trong công tác triển khai bảo đảm an ninh, trật 
tự y tế, các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 đảm bảo cho cuộc 
bầu cử - Thực trạng và kiến nghị” (Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang) 

 

16. 

Tham luận “Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử (bao gồm khiếu nại, tố cáo về người 
ứng cử, khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử, các khiếu nại, tố cáo đối với 
hoạt động của các cơ quan phụ trách bầu cử và khiếu nại, tố cáo khác 
trong quá trình bầu cử) – những điểm tích cực, các hạn chế, vướng mắc; 
kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục” (Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng 
Yên) 

 

17. 

Tham luận “Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên 
quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan phụ trách bầu cử ở địa 
phương – những điểm tích cực, các hạn chế, vướng mắc; kinh nghiệm và 
đề xuất giải pháp khắc phục” (Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An) 

 

18. 
Tham luận “Một số biện pháp triển khai hiệu quả công tác bầu cử trong 
điều kiện bảo đảm an toàn y tế, phòng, chống dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp tại thành phố Đà Nẵng” (Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng) 

 

19. 

Tham luận “Đánh giá quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp 
luật về công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử  – những điểm 
tích cực, các hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục” (Ủy 
ban bầu cử tỉnh Gia Lai) 

 

20. 

Tham luận “Kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các quy 
định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc lập danh sách cử tri, xác 
định đơn vị bầu cử và thành lập các khu vực bỏ phiếu – những điểm tích 
cực, các hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục” (Ủy ban 
bầu cử tỉnh Đồng Nai) 

 

21. 

Tham luận “Đánh giá quá trình triển khai thực hiện về tổ chức các địa 
điểm bỏ phiếu, các công việc cần chú ý trong ngày bỏ phiếu, việc kiểm 
phiếu và tổng kết kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp – những điểm tích cực, các hạn chế, vướng mắc; kinh 
nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục” (Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh) 

 

22. 

Tham luận “Kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử  – những điểm tích cực, các 
hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục” (Ủy ban bầu cử tỉnh 
Hậu Giang) 

 

 


