ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ PHỔ KHÁNH
–––––––––––
Số: 50 /BC-UBBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Phổ Khánh, ngày 05tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO
Tổng kết cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Công văn số 557/HĐBCQG – VP ngày 01/6/2016 của Hội
đồng bầu cử Quốc Gia về việc hướng dẫn tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Công văn
số 66/UBBC ngày 06/6/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Đức Phổ Về việc
hướng dẫn tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ủy ban bầu cử xã Phổ Khánh báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã, cụ thể
như sau:
I. Về triển khai và công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử:
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU, Kế hoạch số 08-KH/HU ngày 02/02/2016
của Huyện ủy Đức Phổ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Để lãnh đạo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp ở địa
phương ngày 02/02/2016 Đảng ủy xã ban hành Quyết định số 31-QĐ/ĐU về việc
thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành
viên.
Theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn do Pháp luật quy định, sau khi thống
nhất với Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQVN xã, ngày
02/02/2016 UBND xã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc thành lập
Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND xã Phổ Khánh nhiệm kỳ 2016-2021.
UBBC xã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 05/02/2016 về thực
hiện công tác Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhìn chung công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai tổ chức thục hiện công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
trong thời gian qua ở địa phương đã thực hiện theo đúng kế hoạch của Trung
ương, tỉnh, huyện, xã đề ra.
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II. Kết quả tổ chức thực hiện cuộc bầu cử:
1. Thành lập Ủy ban bầu cử:
Căn cứ Điều 22 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và các văn
bản hướng dẩn của tỉnh, huyện. Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban
thường trực UBMTTQVN xã, ngày 02/02/2016 UBND xã ban hành Quyết định
số 70/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND xã Phổ
Khánh nhiệm kỳ 2016-2021, có 11 người (Chủ tịch, 02 phó Chủ tịch, 01 thư ký
và 07 ủy viên).
Để giúp UBBC thực hiện nhiệm vụ kịp thời, đúng luật ngày 02/03/2016
UBBC Quyết định thành lập gồm: Tổ giúp việc, Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo công
tác thông tin tuyên truyền, Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo.
2. Thành lập Ban Bầu cử:
Căn cứ Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
và các văn bản hướng dẩn của tỉnh, huyện, sau khi thống nhất với Thường trực
HĐND, Ban thường trực UBMTTQVN xã, ngày 14/03/2016 UBND xã ban hành
08 Quyết định thành lập 08 Ban bầu cử ở 08 đơn vị Bầu cử đại biểu HĐND cấp
xã mổi Ban bầu cử có 09 người (Trưởng ban, phó trưởng ban, và các ủy viên),
với tổng số thành viên là 72 người.
3. Thành lập Tổ Bầu cử:
Ngày 31/03/2016 UBND xã ban hành 08 Quyết định về việc thành lập 08
Tổ bầu cử ở 08 Khu vực bỏ phiếu. Mổi tổ bầu cử có từ 11-21 người (tổ bầu cử
số 1 có 15 người, tổ bầu cử số 2 có 15 người, tổ bầu cử số 3 có 21 người, tổ bầu
số 4 có 11 người, số 5 có 21 người, tổ bầu cử số 6 có 16 người, tổ bầu cử số 7 có
16 người, tổ bầu số 8 có 15 người), với tổng số thành viên là 130 người.
4. Ấn định số đơn vị bầu cử , Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng
đại biểu HĐND được bầu ở mổi đơn vị bầu cử:
Căn cứ khoản 1 Điều 32 của Luật Tổ chức Chính quyền đại phương số
77/2015/QH13 ngày 19/06/2015; Điều 10 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu HĐND; UBND xã đề nghị UBBC cấp mình ấn định và công bố số đơn
vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở
mổi đơn vị.
Trên cơ sở đề nghị của UBND, UBBC xã đã ấn định và công bố số đơn vị
bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã được bầu ở
mổi đơn vị bầu cử cụ thể như sau:
* Số đơn vị bầu cử: 08; Số đại biểu HĐND được bầu 30 đại biểu.
* Số lượng đại biểu được bầu ở mổi đơn vị bầu cử:
- Đơn vị bầu cử số 01 được bầu 04 đại biểu
- Đơn vị bầu cử số 02 được bầu 04 đại biểu
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- Đơn vị bầu cử số 03 được bầu 04 đại biểu
- Đơn vị bầu cử số 04 được bầu 03 đại biểu
- Đơn vị bầu cử số 05 được bầu 04 đại biểu
- Đơn vị bầu cử số 06 được bầu 03 đại biểu
- Đơn vị bầu cử số 07 được bầu 04 đại biểu
- Đơn vị bầu cử số 08 được bầu 04 đại biểu
5. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân về cuộc Bầu cử
Thực hiện các quy định về thông tin, tuyên truyền và các hướng dẫn của
Trung ương, tỉnh, huyện. Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo công tác thông tin tuyên
truyền thuộc UBBC xã đã tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin tuyên
truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2016-2021, về xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung tuyên truyền và các
loại tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền. Hướng dẫn
các tổ bầu cử, các thôn, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình
thức phong phú, như: cổ động trực quan, pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ
phướng,…tại các khu dân cư, trục đường chính, làm cổng chào và trang trí cho
tổ bầu cử, đồng thời theo dõi các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật
tự, cảnh quan môi trường, an toàn xã hội.
6. Công tác hiệp thương:
Căn cứ điều 50 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Ban
thường trực UBMTTQVN xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 1, lần thứ
2, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức,
đơn vị được ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và lập danh sách sơ bộ người ứng cử
đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đã được các cơ
quan, tổ chức, đơn vị tiến hành đúng luật định, gồm 3 bước, bảo đảm được tiến
độ đạt kết quả tốt. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc
giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND cấp xã
đúng cơ cấu, thành phần, số lượng.
Thực hiện điều 56 luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Ban
thường trực UBMTTQ VN xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn,
lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm
kỳ 2016-2021.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất lập danh sách những người
đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã gồm có 52 người, số đại biểu được
bầu 30 người, được phân bổ theo đơn vị bầu cử có số dôi đúng luật định (mỗi
đơn vị bầu cử có số dôi tối thiểu là 2)
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* Cơ cấu kết hợp: Nữ 21 đại biểu, chiếm tỷ lệ 40,38%; dưới 35 tuổi 12 đại
biểu, chiếm tỷ lệ 23,08%; ngoài đảng 08 đại biểu, chiếm tỷ lệ 15,38%; tái cử 14
đại biểu, chiếm tỷ lệ 26,92%.
* Chất lượng đại biểu ứng cử: Đại học: 10 người, Dưới đại học: 19 người,
sơ cấp: 13 người, không có bằng cấp: 10 người, Lý luận chính trị: Trung cấp: 12
7. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri
Căn cứ điều 29, 30, 31, 32 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND, Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo các Trưởng thôn, lập xong danh sách cử tri
và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và tại những điểm
công cộng ở khu vực bỏ phiếu đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và
việc niêm yết danh sách cử trí để nhân dân kiểm tra đúng thời gian theo luật định
8. Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại
biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban bầu
cử xã đã lập và công bố danh sách chính thức 52 người ứng cử đại biểu HĐND
cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021, ở 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã ở 7 thôn.
- Số đơn vị bầu cử trong toàn xã: 8 đơn vị
- Số đại biểu được bầu: 30 đại biểu, số người ứng cử: 52 người
9. Việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử:
Với mục đích tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu HĐND được gặp gỡ
tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu vào đại
biểu HĐND, đồng thời tạo điều kiện cho các ứng cử viên vận động bầu cử theo
đúng quy định của pháp luật.
Trong thời gian từ ngày 29/3/2016 đến ngày 05/4/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam xã đã phối hợp với UBND xã và các thôn tổ chức tốt các buổi Hội
nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ở địa phương đúng theo quy định của pháp
luật, bảo đảm sự công bằng giữa các ứng cử viên, phát huy dân chủ, khuyến khích
và động viên cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân để góp phần xây dựng chính quyền của nhân dân.
Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các
điểm bầu cử trong xã được tổ chức công khai, dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, đảm bảo
an ninh trật tự và đúng theo luật định.
10. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội:
Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban ngành: Công an, Quân sự xã phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan liên quan như Công an huyện, Huyện đội, đồn Biên Phòng
Sa Huỳnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng
chống tội phạm, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn
có hiệu quả các hoạt động phá hoại, gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
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trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử; thường xuyên tuần tra, trực cơ quan
sẵn sàng chiến đấu, đôn đốc, kiểm tra lực lượng Công an viên, Thôn đội, Tổ
ANND trong công tác bảo vệ. Đồng thời phân lực lượng Công an viên bảo vệ an
toàn tại các điểm bầu cử nên trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, công tác
đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo an toàn, ổn
định, không có vấn đề phức tạp lớn xảy ra.

11. Việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo:
Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại tố cáo xây dựng phương án, kế
hoạch tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công
tác bầu cử theo đúng thời gian quy định; đã tham mưu thực hiện tốt việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về những người ứng cử và cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
12. Về kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử:
Về kinh phí: Tổng kinh phí chi cho cuộc bầu cử, đã được quyết toán là:
167.136.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy triệu một trăm ba mươi sáu nghìn đg);
- Đã chi thực tế: 131.216.000đ (Một trăm ba mươi mốt triệu hai trăm mười
sáu nghìn đồng), trong đó tiền từ ngân sách huyện hỗ trợ 98.000.000đ (Chín mươi
tám triệu đồng) và kinh phí từ ngân sách xã đã chi để phục vụ những nhiệm vụ
cấp bách trong công tác bầu cử là: 33.216.000 đồng (Ba mươi ba triệu hai trăm
mười sáu nghìn đồng).
III. Tổ chức ngày bầu cử và kết quả cuộc bầu cử:
1. Tổ chức ngày bầu cử :
Trong các ngày từ ngày 19 đến 21/05/2015 các đơn vị bầu cử trong xã đã
tiến hành dọn vệ sinh, trang trí khu vực bỏ phiếu, tổ chức hoạt động truyên truyền
bằng nhiều hình thức như diểu hành với khí thế sô nổi, phấn khởi trong nhân dân
để chuẩn bị bước vào ngày bầu cử.
Đúng 06 đến 07 giờ tất cả 8 Tổ bầu cử trong xã đã tiến hành tổ chức lễ khai
mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2016-2021. Đến 19 giờ kết thúc việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu tại 08 Tổ
bầu cử; Tổng số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 99, 64%.
2. Kết quả cuộc bầu cử :
Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử
đã khẩn trương kiểm phiếu và tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu HĐND các cấp theo qui định của pháp luật.
Sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các Ban bầu cử ,
Ủy ban bầu cử xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII
nhiệm kỳ 2016-2021; số đại biểu trúng cử là: 30 đại biểu, đảm bảo theo quy định:
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Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phổ
Khánh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

Đơn vị bầu cử

Số
phiếu
bầu

Tỷ lệ % so với
tổng số phiếu
hợp lệ

1336

79,33

1258

74,70

1250

74,22

4. Mai Thành Tâm

979

58,13

1.Nguyễn Tấn Thảo

1239

87,31

955

67,30

932

65,68

840

59,19

1. Hồ Ngọc Hàn

1017

93,64

2. Tướng Văn Minh

1008

92,81

3. Nguyễn Khắc Phường

862

79,37

4. Nguyễn Thị Kim Ái

825

75,96

1. Võ Thị Tranh

659

74,72

2. Nguyễn Minh Hoàng

612

69,30

3. Nguyễn Thị Siêng

481

54,53

1. Nguyễn Văn Anh

1180

86,51

2. Phạm Kim Oanh

1142

83,72

3. Nguyễn Hữu Hạnh

1025

75,15

4. Nguyễn Thị Hiển

944

69,20

Họ và tên người trúng cử
ĐBHĐND

Đơn vị bầu cử số 1
1. Nguyễn Thị Bé
Gồm : Các KDC số 1, số
2, số 3A, số 3B, số 4 thôn 2. Đỗ Thị Tạo
Diên Trường
3. Nguyễn Minh Triều

Đơn vị bầu cử số 2
Gồm: Các KDC số 5, số 2. Nguyễn Thị Triều
6, số 7, số 8A, số 8B thôn 3. Phạm Văn Thới
Diên Trường
4. Nguyễn Thành Tín

Đơn vị bầu cử số 3
Gồm: Thôn Phú Long

Đơn vị bầu cử số 4
Gồm: Thôn Trung Hải

Đơn vị bầu cử số 5
Gồm: Thôn Trung Sơn
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Đơn vị bầu cử số 6
Gồm: Thôn Vĩnh An

Đơn vị bầu cử số 7
Gồm: Thôn Phước Điền

Đơn vị bầu cử số 8
Gồm: Thôn Quy Thiện

Trong đó:

1. Nguyễn Văn Tây

974

80,80

2. Trần Ngọc Đông

896

74,40

3. Võ Anh Quang

840

69,70

4. Nguyễn Thanh Vinh

715

59,30

1. Trương Minh Đây

595

89,73

2. Mai Đức Từ

485

77,85

3. Võ Thị Thu Yến

338

54,25

1. Phạm Ngọc Tĩnh

1110

94,87

2. Mai Tiến Dũng

1024

87,52

3. Trần Phước Thiện

806

68,88

4. Phạm Ngọc Giàu

789

67,43

- Nữ: 08 đại biểu, chiếm tỉ lệ 26,67%
- Trẻ tuổi: 05 đại biểu, chiếm tỉ lệ 16,67%
- Ngoài Đảng: 02 đại biểu, chiếm tỉ lệ 16,67%
- Tái cử: 13 đại biểu, chiếm tỉ lệ 43,33%
- Đại học: 04 đại biểu, chiếm tỉ lệ 13,33%
- Dưới đại học: 20 đại biểu, chiếm tỉ lệ 66,67%
- Không có bằng cấp: 06 đại biểu, chiếm tỉ lệ 20%

2. Đánh giá chung:
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2016 – 2021 được Đảng Uỷ, ban nhân dân xã đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc
triển khai kế hoạch bầu cử tại địa phương, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử
đúng luật định; tổ chức các Hội nghị hiệp thương được thực hiện dân chủ, công
khai và đúng pháp luật. Các bước tổ chức thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ theo
phương châm tích cực, chủ động. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực
hiện bằng nhiều hình thức; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và
sau bầu cử đảm bảo ổn định. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo ở các bước
hiệp thương. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,64%;.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như:
việc lập và niêm yết danh sách cử tri còn thiếu chặt chẽ, niêm yết danh sách và
Tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp chưa
được chú trọng, còn mang tính hình thức; việc tổng hợp kết quả bầu cử của một số
Tổ bầu cử còn chậm, thiếu chính xác; một số ít cán bộ, công chức được phân công
phụ trách địa bàn thôn chưa nắm chắc tình hình địa bàn mình phụ trách, thiếu chủ
động trong công việc.
Trên đây là báo cáo Tổng kết cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ
CHỦ TỊCH

- Uỷ ban bầu cử huyê ̣n;
- TT ĐU, TT HĐND xa;̃
- UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xa;̃
- Thành viên UBB C xã;
- Lưu: UBBC.

Pha ̣m Kim Oanh
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