
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:        -BC/TĐTN-BTG 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày     tháng 5 năm 2021 

BÁO CÁO 
Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026   
--------------- 

 

Căn cứ Công văn số 171/UBBC-TCV, ngày 26/5/2021 của Ủy ban Bầu cử 

tỉnh Trà Vinh về việc “Báo cáo tổng kết bầu cử”; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026 cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử 

tỉnh Trà Vinh, Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công 

tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như: Kế hoạch số 355-

KH/TĐTN-BTG, ngày 09/3/2021 của Tỉnh đoàn Trà Vinh về “Tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026”, Công văn số 1539-CV/TĐTN-BTG, ngày 15/4/2021 về 

việc “Phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND”, Công văn số 1579-CV/TĐTN-BTG, ngày 13/5/2021 về 

việc “Tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026” chỉ đạo triển khai đến các 

huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt công tác bầu cử trong cán 

bộ chủ chốt các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc và chuyên trách của 

Tỉnh đoàn, Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi, có 44 đồng chí tham dự. 

Tỉnh đoàn cử 31 cán bộ, ĐVTN tham dự và đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đại 

diện Tuổi trẻ Trà Vinh tham gia phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 131 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ 

chức. 

2. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên 

Nhìn chung, tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên Trà Vinh ổn định, 

tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; xung 

kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc; tích 

cực tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội phát động với nhiều công 

trình, phần việc ý nghĩa. Tiêu biểu là các hoạt động chào mừng thành công Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 



2 

Hồ Chí Minh, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 

Ngày quốc tế lao đồng 1/5, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tết cổ 

truyền Chôl Chnam Thmây của người dân tộc Khmer,... 

Đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà quan tâm nhiều hơn đến các thông tin thời 

sự trong nước và ngoài nước nổi bật trong thời gian qua. Đặc biệt quan tâm đến 

tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) diễn biến phức tạp, bùng 

phát dịch bệnh trở lại. Vấn đề dư luận xã hội trên địa bàn xuất hiện một số thông 

tin làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân nói chung, trong đó có đoàn viên thanh 

niên như: lừa đảo, bịa đặt, sai sự thật qua mạng xã hội về Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng, các thành phần cho vay theo hình thức tín dụng đen, dịch bệnh, hạn 

mặn trên cây trồng, vật nuôi. 

Đoàn viên thanh niên quan tâm và thường xuyên cập nhật thông tin chính 

thống về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đặc biệt là quan tâm đến kết quả các phiên 

họp của chương trình kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV và kết quả bầu 

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên chính 

phủ nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đoàn viên thanh niên thường xuyên theo dõi và tham gia các buổi tiếp 

xúc cử tri của các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp tại các địa phương. Đồng thời, đông đảo cán bộ, ĐVTN 

tích cực tham gia tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tuyên truyền về 

cuộc bầu cử rộng rãi trong thanh niên và các tầng lớp nhân dân. 

3. Công tác tuyên truyền 

 Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tập trung 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng 

của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt là các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường 

đăng tải, chia sẻ, tuyên truyền các tài liệu, tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử 

trên webiste và các trang mạng xã hội của Đoàn các cấp. Kết quả đã đăng tải 

4.582 tin bài, hình ảnh, infographic tuyên truyền về bầu cử. 

Các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh về cuộc bầu cử gồm: Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính 

trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 

14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế 

hoạch số 02-KH/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 

22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản của Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu 

cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ 

đạo, phát động đoàn viên trong toàn tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến 
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“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân” do Bộ Tư pháp tổ chức,…. Kết quả tổ chức được 107 cuộc, có 11.208 

ĐVTN và người dân tham dự. 

Các đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc cũng tập trung tuyên 

truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức 

Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 

65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một 

số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV, ngày 11/01/2021 

của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các văn 

bản của Trung ương, của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Kết quả tổ chức được 1.099 cuộc, có 55.991 ĐVTN và người dân tham dự. 

Ngoài ra, các đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó chú trọng nêu bật những thành tựu và 

trách nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ trong 

việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của 

Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và 

bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 05 năm gần đây.  

Trên đây là báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn./. 

 

 Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh TV (Sở Nội vụ); 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Lưu VT, BTG.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 
 

Trần Trí Cường 
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