C tri t 42, phng Hòa Thun Tây (qun Hi Châu) phát biu ti hi ngh ly ý kin c tri i vi Phó Ch tch HND
thành ph Lê Minh Trung, ngi ng c i biu HND thành ph khóa X, nhim k 2021-2026. nh: TRNG HUY

Giám c S Ni v, y viên kiêm Th ký y ban bu c thành ph Võ Ngc ng cho bit, n nay, Ban Thng trc y
ban MTTQ Vit Nam các phng, xã ã t chc hi ngh ly ý kin c tri ni c trú i vi ngi ng c i biu Quc hi và i biu
HND thành ph theo úng quy trình, quy nh, tin .
Theo d kin, vic ly ý kin c tri ni c trú i vi ngi ng c i biu Quc hi và HND thành ph hoàn thành trc ngày
9-4. Ti huyn Hòa Vang và 11 xã, vic ly ý kin nhn xét và tín nhim ca c tri c trú i vi ngi ng c i biu HND
huyn và i biu HND 11 xã hoàn thành trc ngày 10-4.
Theo ông ng, hin các qun, huyn trên a bàn thành ph ch o các phng, xã lp và niêm yt danh sách c
tri (hoàn thành và niêm yt trc ngày 13-4). S Ni v cng ã có có vn bn hng dn gi UBND các qun, huyn,
phng, xã v b sung nghip v bu c, nh: lp danh sách c tri khi i b phiu ni khác, bng niêm yt danh sách c
tri, tiu s tóm tt nhng ngi ng c i biu Quc hi và HND các cp, v vic ghi th c tri.
Nhm tuyên truyn công tác bu c có hiu qu, các qun, huyn, phng, xã trên a bàn thành ph ã tin hành
vic lp t các pano, áp phích, bng rôn tuyên truyn, c ng trc quan v công tác bu c; tng cng tuyên truyn
v bu c qua h thng loa phát thanh n ngi dân vi tn sut tng dn u. Mt trn thành ph ã hoàn thành vic kim
tra, giám sát công tác bu c (t 1) ti 6 xã trên a bàn huyn Hòa Vang.
Theo ông Trà ình Th, Trng phòng Ni v huyn Hòa Vang, công tác tuyên truyn các ni dung v bu c c
phát trên sóng phát thanh vi 2 chuyên mc “Hi - áp v thông tin bu c”, ng ti các vn bn, ni dung v bu c
trên website ca huyn và trang fanpage “B Câu Trng”…
n nay, toàn huyn có 107.038 c tri, trong ó có 53.017 c tri nam và 54.021 c tri n. Có 104.221 c tri bu
4 cp (i biu: Quc hi, HND thành ph, HND huyn và HND xã); 1.856 c tri bu 3 cp (i biu: Quc hi, HND
thành ph, HND huyn) và 961 c tri bu 2 cp (i biu: Quc hi và HND thành ph).
Trng phòng Ni v qun Ng Hành Sn Trn Vn Minh cho hay, UBND qun ã kim tra thc t ti các khu vc b
phiu và ban hành các quyt nh phê chun khu vc b phiu bu c i biu Quc hi khóa XV và i biu HND
thành ph nhim k 2021 - 2026 ti các phng trên a bàn qun.
Qua rà soát, s lng c tri trên a bàn (tính n ngày 23-3) có 61.638 c tri; trong ó 29.113 c tri nam và
32.525 c tri n. Toàn qun có 64 im niêm yt danh sách c tri và tiu s tóm tt ca ngi ng c.
Ông Mai Thanh Quang, Trng phòng Ni v qun Liên Chiu cho bit, 5/5 phng thuc qun ã lp danh sách
c tri; thng kê c tri n ngày 1-4, toàn qun có 114.524 c tri; trong ó 56.688 c tri nam, 57.836 c tri n.
UBND các phng ang rà soát li danh sách c tri trong khu vc b phiu niêm yt theo úng k hoch quy nh.
Theo ông Quang, hin UBND qun ch o Trung tâm Vn hóa - Thông tin và Th thao qun t chc trang trí,
tuyên truyn c ng trc quan trên các tuyn ng chính ca qun và phng; t chc tuyên truyn các vn bn liên
quan n công tác bu c, ni dung hi - áp v bu c i biu Quc hi khóa XV và i biu HND thành ph nhim k
2021-2026 trên sóng phát thanh ca qun và các phng vi thi lng 10 ln/tun vào khung gi 5 gi 30 và 17
gi hng ngày. Qun ã t chc tp hun v Lut Bu c i biu Quc hi và i biu HND cho hn 70 lt cán b, công chc, c
quan, n v có liên quan trc tip n công tác bu c ca UBND qun và UBND các phng.
Trng phòng Ni v qun Thanh Khê ng Hu Yên cho bit, UBND qun ã t chc hi ngh tuyên truyn Lut Bu c
i biu Quc hi và i biu HND trên a bàn qun Thanh Khê n toàn th cán b, công chc, viên chc qun, phng.
Phòng Ni v ã chuyn 140.000 th c tri v UBND 10 phng và hin nay các phng ang tin hành ghi th c tri
m bo tin theo quy nh. n nay, qun ch o các a phng y mnh công tác tuyên truyn, c ng trc quan v bu c
trên a bàn qun theo úng tin bu c.
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