“Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”
LỜI GIỚI THIỆU
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng Nhân dân năm 2015 - đạo luật được sửa đổi, ban hành mới ngay sau khi
Hiến pháp 2013 ra đời. Diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt không chỉ
mang tầm của một sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước, mà cùng
với thành công rực rỡ từ Đại hội XII của Đảng, ngày bầu cử (22/5/2016) sắp tới
còn là đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân
dân. Đây cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông
qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại
diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân
chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hướng tới “Ngày hội non sông”toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thư viện tỉnh Bắc
Ninh biên soạn thư mục chuyên đề “Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.
Thư mục được chia làm 3 phần
Phần I: Hoạt động chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 của Trung ương
Phần II: Hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 tại các tỉnh, thành phố
Phần III: Hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 tại Bắc Ninh
Nguồn thông tin trong Thư mục được cập nhật từ các báo, tạp chí có
trong Thư viện tỉnh Bắc Ninh.
Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong
bạn đọc lượng thứ.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO BẦU CỬ
CỦA TRUNG ƯƠNG
1. Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 2. Số 5
Ngày 4/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban
hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 5; Pháp luật
Việt Nam, số 5; Nhân dân, số 22015; Quân đội nhân dân, số 19668; Tin tức, số
4; Công an nhân dân, số 3814).
2. PV. Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố
cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia // Nhân dân. - 2016. - Ngày 7 tháng 1. - Tr
1. Số 22017
Ngày 6/1, tại Hà Nội, phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự và giải quyết
khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã được tổ chức. Đồng chí
Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên
Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban, chủ trì.
3. THÙY DƯƠNG. Thủ tướng chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc
hội, HĐND các cấp // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 14 tháng 1. - Tr 1. Số
19677
Ngày 13/1, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ
thị tới các bộ, ngành, địa phương về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp theo Nghị quyết của Quốc hội.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3823;
Tuổi trẻ, số 14; Đại biểu nhân dân, số 14; Tin tức, số 12; Nhân dân, số 22024;
Thanh niên, số 14; Pháp luật Việt Nam, số 14; Bưu điện Việt Nam, số 7; Tiền
phong, số 14; Sức khỏe và đời sống, số 9; Văn hóa; số 7).
4. PV. Ngày 14/1, bắt đầu phiên họp 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
khóa XIII // Tin tức. - 2016. - Ngày 12 tháng 1. - Tr 2. Số 10
Từ ngày 14 đến 16/1 diễn ra phiên họp 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
khóa XIII. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự
thảo Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
5. NGỌC LƯƠNG. Ngày bầu cử được công bố chậm nhất trước bầu cử
15 ngày // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 15 tháng 1. - Tr 2. Số 13
Ngày 14/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc
công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến vào chủ nhật ngày 22/5/2016.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 13; Đại đoàn kết, số
15; Tiền phong, số 15; Văn hóa, số 7; Tiền Phong, số 16; Tuổi trẻ, số 16; Quân
đội nhân dân, số 19679; Pháp luật Việt Nam, số 16; Lao động; số 14; Thời báo
Làng nghề Việt, số 3).
6. LÊ KIÊN. 896 người ứng cử đại biểu Quốc hội XIV // Tuổi trẻ. - 2016.
- Ngày 17 tháng 1. - Tr 2. Số 17
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết đã xác định được số lượng
ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV là 896 người (trong đó hơn 100% đại biểu
khóa XIII tái cử) để bầu 500 đại biểu Quốc hội.
7. MAI CHI (Tổng hợp). Bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng
pháp luật // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 3 tháng 2. - Tr 3. Số 19
Ngày 2/2, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: TC.Xây dựng Đảng; số 3; Bắc
Ninh, số 3734).
8. PV. Tập huấn bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp // Nhân dân. 2016. - Ngày 4 tháng 2. - Tr 3. Số 22045
Ngày 3/2, tại Hà Nội, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 30; Đại biểu nhân
dân, số 35; Quân đội nhân dân, số 19698; Bắc Ninh, số 3735).
9. VÂN ANH. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp: Đảm bảo ít nhất 35% số người ứng cử là phụ nữ // Pháp luật Việt
Nam. - 2016. - Ngày 10-15 tháng 2. - Tr 3. - Số 41-46
Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016-2021 phải đảm bảo ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức
những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử Hội đồng nhân dân là phụ nữ.
10. THÁI CHI. Công tác tuyên truyền phải phù hợp với Hiến pháp //
Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 10-15 tháng 2. - Tr 3. - Số 41-46
Theo Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Tuyên giáo
TW, công tác tuyên truyền về bầu cử phải làm rõ những điểm mới được bổ sung
cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới.
11. PHÚC HẰNG. Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Quốc hội
khóa XIV // Tin tức. - 2016. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 5. Số 40
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Ngày 16/2, tại Hà Nội, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành
phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức Trung ương được bầu làm đại
biểu Quốc hội theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 22055; Thanh
niên, số 48; Đại biểu nhân dân, số 48; Công an nhân dân, số 3857; Quân đội
nhân dân, số 19709; Pháp luật Việt Nam, số 48; Nông nghiệp Việt Nam, số 34;
Lao động, số 35; Giao thông, số 27; Nông thôn ngày nay, số 41; Văn hóa, số 21;
Bảo hiểm xã hội, số 14; Khuyến học và dân trí, số 8; TC.Người Công giáo Việt
Nam, số 7+8).
12. HUY ANH. 3 vòng hiệp thương để có danh sách ứng cử viên // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 4. Số 48
Để đảm bảo dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào
tháng 5 tới, Hội nghị Hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần.
13. LÊ KIÊN. Bầu cử Quốc hội khóa XIV: Kiến nghị giảm đại biểu hành
pháp // Tuổi trẻ. - 2016. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 3. Số 40
Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu
quyết và gửi kiến nghị nêu rõ giảm đại biểu hành pháp, khuyến khích tự ứng cử
tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
14. PV. Hướng tới nền kinh tế xanh // TC.Người Công giáo Việt Nam. 2016. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 22. Số 7+8
Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến tổng số đại biểu
Quốc hội khóa XIV là 500 người, trong đó, đại biểu TW là 198 người, đại biểu
chuyên trách là 114 người, đại biểu địa phương là 302. Từ 17/2 đến 17/4 sẽ diễn
ra Hội nghị Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân.
15. HÀ LINH. Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Toàn diện, hài hòa cơ cấu đại
biểu // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 3. Số 55
Ngày 22/2, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số
1153/2016/UBTVQH13 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng
người của cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương được giới thiệu
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Với hướng dẫn cụ thể, Hội nghị Hiệp
thương lần thứ hai các địa phương sẽ điều chỉnh mở rộng thành phần, các diện
lựa chọn giới thiệu người ứng cử.
16. H.GIANG. Hoàn thành hồ sơ ứng cử ở Trung ương chậm nhất vào
ngày 13/3 // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 2. - Tr 4. Số 56
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Ngày 24/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt
Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn cách tiến hành giới thiệu người ứng cử đối với
các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 47; Đại biểu nhân
dân, số 56; Nhân dân, số 22063; Lao động, số 42; Giao thông, số 32).
17. MẠNH ĐỨC. Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội tiến hành
từ ngày 24/2 đến 10/3/2016 // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 3.
Số 33
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ
chức Hội nghị hướng dẫn cách tiến hành giới thiệu người ứng cử đối với các cơ
quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhà báo và công luận, số 9).
18. PV. Yếu tố quan trọng hàng đầu của cuộc bầu cử là chất lượng đại
biểu // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 2. Số 63
Ngày 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối
hợp công tác năm 2016. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội
đồng bầu cử quốc gia tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 63; Bưu điện Việt
Nam, số 28; Công lý, số 19).
19. T.HẰNG. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về bầu cử :
Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 5. Số 62
Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và
địa phương đề nghị tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định về
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các quy định có liên quan tới
lĩnh vực này cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.
20. TRUNG HIẾU. Từ 20-3, Mặt trận bắt đầu giám sát công tác bầu cử //
Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 4. Số 63
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa thông qua Kế hoạch triển khai
giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 56; Giáo dục và thời
đại, số 55).
21. P.V. Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ 2 // Bưu điện Việt
Nam. - 2016. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 4. Số 27
Ngày 29/2, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ 2. Tại Hội nghị, Tiểu ban đã thảo
luận, cho ý kiến về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc
bầu cử và dự kiến Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an
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ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 61; Công
an nhân dân, số 3870; Nhân dân, số 22068).
22. QUANG KHÁNH. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì
Phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia // Đại biểu nhân dân. - 2016.
- Ngày 4 tháng 3. - Tr 1. Số 64
Ngày 3/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp Phiên thứ ba
tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội
đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, dưới dự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ
tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 49; Tin tức, số 54;
Tiền phong, số 64; Đại đoàn kết, số 64; Nhân dân, số 22071; Pháp luật Việt
Nam, số 64; Công an nhân dân, số 3873; An ninh biên giới; số 10; Văn hóa, số
28; Thanh tra, số 19).
23. ĐẶNG GIANG. Nhiều điểm mới trong bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 3. Số 56
Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã và đang được triển khai khẩn
trương ở TW và địa phương, so với các cuộc bầu cử trước, công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ này có nhiều điểm
mới.
24. THÀNH NAM. Cả nước có 184 điểm bầu cử Quốc hội khóa XIV //
Tiền phong. - 2016. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 3. Số 65
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng đã ban hành Nghị
quyết về số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị
bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Nghị quyết quyết nghị tổng số
đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của cả nước là 184.
25. PV. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thực hiện 3
đợt giám sát bầu cử từ ngày 20/3 // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 5 tháng
3. - Tr 3. Số 65
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa có kế hoạch về việc triển khai
giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021. Mục đích của việc giám sát nhằm nắm bắt tình hình, kết
quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa
phương.
26. T.H. Cần đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử : Hướng tới Bầu cử
ĐBQH&HĐND // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 4. Số 29
Tại phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia diễn ra vừa qua, Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị
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các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan
thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử.
27. PHÚC HẰNG. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 5 ứng
cử viên ĐBQH : Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 // Tin tức. - 2016. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 3.
Số 58
Ngày 8/3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức
Hội nghị giới thiệu người của cơ quan chuyên trách và cá nhân tiêu biểu của Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử
Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22076; Pháp luật Việt
Nam, số 69; Đại đoàn kết, số 69; TC.Người Công giáo Việt Nam, số 11).
28. PV. Hội CCB Việt Nam giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Được ứng
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 10
tháng 3. - Tr 2. Số 1114
Ngày 7/3, tại Hà Nội, Cơ quan TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ
chức Hội nghị Cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo
đó, Hội CCB Việt Nam giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội
CCB Việt Nam, nguyên Ủy viên TW Đảng khóa VIII, IX, X, nguyên đại biểu
Quốc hội khóa IX, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
29. THÀNH NAM. Văn phòng Chính phủ giới thiệu ba ứng viên ĐBQH
// Tiền phong. - 2016. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 2. Số 71
Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị cử tri, giới thiệu ba ứng cử
viên đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó
Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn
Khắc Định. 100% cử tri Văn phòng Chính phủ đã tín nhiệm, biểu quyết thông
qua danh sách ba ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 61).
30. PV. Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại VKSNDTC đối với người giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày
11 tháng 3. - Tr 2. Số 21
Ngày 8/3, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, VKSNDTC đã tổ
chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương
Đảng, Viện trưởng VKSNDTC đã dự và chỉ đạo Hội nghị.
31. M.H. Hội nghị Trung ương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc
hội // Đầu tư. - 2016. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 2. Số 31
Ngày 10/3, Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
đã khai mạc tại Hà Nội. Theo đó, Hội nghị sẽ thống nhất giới thiệu nhân sự ứng
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 61).
32. T.H. Sẽ có 3 đợt giám sát, kiểm tra công tác bầu cử : Hướng tới bầu
cử ĐBQH&HĐND // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 11 Tháng 3. - Tr 4. Số
31
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 1054/KHUBTVQH13 vể giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22080).
33. H.THƯ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long được giới thiệu ứng
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 12 tháng
3. - Tr 4. Số 72
Ngày 11/3, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ
Tư pháp đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri về người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV. Hội nghị đã biểu quyết với kết quả 100% cử tri có mặt nhất
trí giới thiệu Thứ trưởng Lê Thành Long ứng cử đại biểu Quốc hội.
34. PV. Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đợt 1 từ 10 - 18/3 // Bưu điện
Việt Nam. - 2016. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 4. Số 32
Triển khai Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, UBTVQH và Hội đồng Bầu cử Quốc gia thành lập các
Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương. Đợt kiểm tra lần 1 bắt đầu từ ngày 1018/3 và có 6 Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử.
35. T.H. Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử ĐBQH : Hướng tới bầu cử
ĐBQH&HĐND // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 14 Tháng 3. - Tr 4. Số 32
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số
1134/2016/UBTVQH13 quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị
cử tri, việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc lấy ý kiến đối
với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tổ chức ở nơi người
ứng cử công tác.
36. TRỊNH XUÂN TƯ. Kiểm tra công tác bầu cử tại Điện Biên : Tiến tới
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021 // Tin tức. - 2016. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 4. Số 62
Ngày 13/3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ
tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành kiểm tra
công tác bầu cử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 74; Quân
đội nhân dân, số 19735; Đại đoàn kết, số 74; Nhân dân, số 22081; Đại biểu nhân
dân, số 74; Nhân dân, số 22082; Nông nghiệp Việt Nam, số 53; Pháp luật Việt
Nam, số 75).
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37. PV. Kiểm tra công tác bầu cử tại các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Bến
Tre, Sơn La, Đà Nẵng : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 15
tháng 3. - Tr 1. Số 22082
Ngày 14/3, đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do đồng chí
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận TW, Ủy viên Ủy
ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
làm trưởng đoàn, đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Bến Tre.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 75).
38. PV. Kiểm tra công tác bầu cử tại các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Bến
Tre, Sơn La, Đà Nẵng : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 15
tháng 3. - Tr 4. Số 22082
Ngày 14/3, đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Quốc hội và HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng,
Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã
làm việc tại tỉnh Sơn La.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 75).
39. PV. Kiểm tra công tác bầu cử tại các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Bến
Tre, Sơn La, Đà Nẵng : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 15
tháng 3. - Tr 4. Số 22082
Ngày 14/3, đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch
Quốc hội, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng Bầu cử
Quốc gia làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại TP Đà
Nẵng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 75).
40. QUẢNG ĐIỀN. Giới thiệu HT.Thích Chơn Thiện và HT.Thích Bảo
Nghiêm tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIV // TC.Giác ngộ. - 2016. - Ngày 11
tháng 3. - Tr 6. Số 836
Ngày 2/3, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tổ chức hội nghị giới thiệu
Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch Thường
trực Hội đồng trị sử, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TW, Viện trưởng Học viện
Phật giáo tại Huế, tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
41. BẮC VŨ. Kiểm tra công tác bầu cử tại Nghệ An // Đại đoàn kết. 2016. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 4. Số 71
Ngày 10/3, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Dân
vận TW có cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An về việc nắm tình hình nhân dân
trước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp.
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42. Tin tức – Sự kiện // Tin tức. - 2016. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 3. Số 64
Ngày 15/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban
Dân vận TW và các Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn
dẫn đầu các đoàn công tác của TW đã lần lượt đến làm việc, kiểm tra, giám sát
công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các tỉnh Sóc Trăng, Hòa Bình, Quảng
Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 76).
43. ĐÀ GIANG. Tuyệt đối bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử đại biểu
Quốc hội và HĐND các cấp // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 16 tháng 3. Tr 3. Số 65
Ngày 15/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch
Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với TP Hà
Nội về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của
thành phố.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22083; Bưu điện Việt
Nam, số 33; Đại đoàn kết, số 76; Pháp luật Việt Nam, số 76; Văn hóa, số 33).
44. PV VÀ TTXVN. Kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Nội, Sóc Trăng,
Hòa Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế : Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. 2016. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 3. Số 22083
Ngày 15/3, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận TW, Ủy viên
Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm
trưởng đoàn, đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Sóc Trăng.
45. PV VÀ TTXVN. Kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Nội, Sóc Trăng,
Hòa Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế : Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. 2016. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 3. Số 22083
Ngày 15/3, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Uông
Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử
Quốc gia làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh
Hòa Bình.
46. PV VÀ TTXVN. Kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Nội, Sóc Trăng,
Hòa Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế : Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. 2016. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 3. Số 22083
Ngày 15/3, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí
Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng tiểu ban an ninh, trật tự, an
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toàn xã hội của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn, đã kiểm
tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Quảng Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19737).
47. PV VÀ TTXVN. Kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Nội, Sóc Trăng,
Hòa Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế : Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. 2016. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 3. Số 22083
Ngày 15/3, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Đào
Trọng Thi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn,
đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
48. NAM PHƯƠNG. Hỗ trợ MTTQ máy tính và mạng phục vụ bầu cử //
Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 3. Số 34
Ngày 15/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức
lễ tiếp nhận hệ thống mạng LAN và máy tính do Tập đoàn Viễn thông Quân đội
(Viettel) tài trợ trị giá hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ công tác bầu cử.
49. P.THÚY, Q.KHÁNH, M.PHƯƠNG. Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm
tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn, Bình Định, Quảng Bình // Đại biểu nhân
dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 1. Số 78
Ngày 16/3, tiếp tục chương trình kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các Đoàn giám sát,
kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch
thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị
Phóng; Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc
Sơn và Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi làm trưởng đoàn đã làm việc với các
tỉnh Lạng Sơn, Bình Định, Quảng Bình.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22085).
50. P.THUỶ, Q.KHÁNH, M.PHƯƠNG. Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm
tra công tác bầu cử tại Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị // Đại biểu nhân
dân. - 2016. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 1. Số 77
Ngày 16/3, tiếp tục chương trình kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các Đoàn giám sát,
kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch
thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị
Phóng; Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc
Sơn và Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi làm trưởng đoàn đã làm việc với các
tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 65; Nhân dân, số
22084).
51. MINH HÀ. Nhiều thách thức cho bình đẳng giới trong cơ quan dân
cử : Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016-2021 // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 3. Số 66
Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đạt 35% trở lên
nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để thực
hiện mục tiêu bình đẳng giới trong bầu cử.
52. A.NHIÊN, C.TUẤN. Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 // Đại biểu nhân
dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 1. Số 78
Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ
chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch, Hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở
Trung ương; cho ý kiến về công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của
cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo đó, danh sách ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV ở Trung ương được thông qua gồm 197 người, ít hơn 1
người so với số lượng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đất Việt, số 12; Lao động xã
hội, số 34; Công lý, số 23; Quân đội nhân dân, số 19739; Pháp luật Việt Nam, số
78; Lao động, số 61; Đại đoàn kết, số 78; Đại biểu nhân dân, số 78; Bưu điện
Việt Nam, số 34; Công an nhân dân, số 3887; Tuổi trẻ, số 70; Nhân dân, số
22085; Nông nghiệp Việt Nam, số 56; Tiền phong, số 78; Tin tức, số 66).
53. HOÀNG NGỌC. Để ứng cử viên được chọn hoàn toàn xứng đáng //
Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 1. Số 78
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội
đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các
tỉnh Sơn La, Hòa Bình.
54. PV. Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử // Văn hóa. - 2016. - Ngày 18
tháng 3. - Tr 3. Số 34+35
Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành công tác giám
sát, kiểm tra tại tỉnh Sóc Trăng, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế.
55. PV. Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử // Văn hóa. - 2016. - Ngày 18
tháng 3. - Tr 3. Số 34+35
Đến nay, tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tại 63 tỉnh, thành trên cả nước đã
được khóa sổ. Toàn bộ hồ sơ này đã được bàn giao cho các Ủy ban MTTQ địa
phương để chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ
các ứng cử viên.
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56. H.HÒA. Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2: Tỉ lệ nữ ứng viên đại biểu
Quốc hội do Trung ương giới thiệu chỉ đạt 14,2% // Phụ nữ Việt Nam. - 2016.
- Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 34
Theo Báo cáo tình hình giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở
Trung ương, số ứng cử viên nữ được giới thiệu chỉ có 28/197 đại biểu, chiếm
14,2%. Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường hơn nữa các hoạt động thiết thực, cụ thể
hỗ trợ các nữ ứng cử viên.
57. T.H. Hội nghị Hiệp thương lần ba sẽ diễn ra từ 13 đến 17/4 // Bưu
điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 4. Số 36
Theo kế hoạch từ ngày 20/3 đến 12/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín
nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc về người ứng cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 sẽ diễn ra từ
ngày 13 đến 17/4.
58. HOÀNG HÀ, HOÀI NGA. Hội nghị triển khai Luật tổ chức chính
quyền địa phương, nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 // TC.Tổ
chức nhà nước. - 2016. - Tháng 4. - Tr 4. Số 4
Trong 3 ngày (22, 25 và 31/3), Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai
Luật tổ chức chính quyền địa phương, nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tại các khu
vực dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.
59. MAI PHƯƠNG. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát tình
hình, tiến độ, kết quả thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Bắc Ninh // Bắc Ninh. 2016. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 3. Số 3770
Ngày 23/3, Đoàn giám sát của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do đồng chí
Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn
đã tiến hành giám sát tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Bắc
Ninh.
60. M.PHƯƠNG, NHÂN, TƯỜNG, KHÁNH. Giám sát công tác bầu cử
tại An Giang, Đồng Tháp, Bắc Ninh // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 24 tháng 3.
- Tr 4. Số 84
Ngày 23/3, các Đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành
công tác chuẩn bị bầu cử tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bắc Ninh.
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61. PV. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hưng Yên, Hải Dương, An
Giang : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 1.
Số 22091
Ngày 23/3, Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch,
Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim làm trưởng đoàn đã
làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
62. PV. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hưng Yên, Hải Dương, An
Giang : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 4.
Số 22091
Ngày 23/3, Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch,
Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim làm trưởng đoàn,
tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Hải Dương.
63. PV. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hưng Yên, Hải Dương, An
Giang : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 4.
Số 22091
Ngày 23/3, đoàn công tác của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, do đồng chí
Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh An Giang.
64. TRUNG HIẾU. Giám sát chặt việc dùng tiền mua chuộc cử tri // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 5. Số 85
Ngày 24/3, Đoàn công tác Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha làm trưởng đoàn đã tiến hành
giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc.
65. Q.KHÁNH, Q.TRUNG. Kiểm tra công tác bầu cử tại Hậu Giang, Cần
Thơ, Vĩnh Long // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 5. Số 85
Ngày 24/3, Đoàn công tác Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm
Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ.
66. Q.KHÁNH, Q.TRUNG. Kiểm tra công tác bầu cử tại Hậu Giang, Cần
Thơ, Vĩnh Long // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 5. Số 85
Ngày 24/3, tại Vĩnh Long, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc về
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021.
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67. T.H. Tập huấn về công tác bầu cử cho 25 tỉnh thành : Hướng tới bầu
cử ĐBQH&HĐND // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 4. Số
37
Bộ Nội vụ đã phối hợp với Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị
triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nghiệp vụ công tác tổ chức bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 cho 25
tỉnh, thành phố phía Bắc.
68. HƯƠNG DIỆP. Giám sát để không bầu thay, bầu hộ : Chọn người tài
đức // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 5. Số 86
Ngày 25/3, Đoàn giám sát của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do ông
Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn
đã giám sát tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Phú Thọ.
69. QUỐC ĐỊNH. Kiểm tra công tác bầu cử tại Tiền Giang // Đại đoàn
kết. - 2016. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 5. Số 86
Ngày 25/3, Đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Phó
Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác
chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Tiền Giang.
70. PV. Tăng cường tuyên truyền kiểm tra, giám sát công tác bầu cử :
Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ
2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 1. Số 22093
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên
truyền của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp tiếp tục triển khai 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. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TW
Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu
ban, chủ trì cuộc họp.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 86;
Bưu điện Việt Nam, số 38, Đại đoàn kết, số 86; Đại biểu nhân dân, số 86).
71. PV VÀ TTXVN. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Khánh
Hòa : Tiến tới Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 1.
Số 22096
Ngày 28/3, Đoàn giám sát công tác bầu cử của Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh dẫn đầu làm
việc tại tỉnh Khánh Hòa về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3998; TC,
Người Công giáo Việt Nam, số 14).
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72. BẮC VŨ, VĂN NHẤT. Kiểm tra công tác bầu cử tại Nghệ An, Ninh
Thuận // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 31 tháng 3. - Tr 5. Số 91
Ngày 30/3, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTW Việt Nam đã có
buổi làm việc và kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Nghệ An và Ninh Thuận.
73. LUÂN DŨNG. Cả nước có 162 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội //
Tiền phong. - 2016. - Ngày 31 tháng 3. - Tr 2. Số 91
Theo Báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến ngày 13/3 đã có
1.012 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gửi đến Ủy
ban Bầu cử các tỉnh, thành phố, trong đó có 162 hồ sơ tự ứng cử.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3904).
74. HẠNH NGUYÊN, VĂN NHẤT. Mặt trận giám sát bầu cử tại Hà
Tĩnh, Ninh Thuận // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 1 tháng 4. - Tr 4. Số 92
Ngày 31/3, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình và Bùi
Thị Thanh tiếp tục dẫn đầu các đoàn công tác của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HDĐND tại tỉnh Hà Tĩnh và Ninh
Thuận.
75. ÁI NHÂN. 1.146 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV // Tuổi
trẻ. - 2016. - Ngày 1 tháng 4. - Tr 3. Số 84
Ngày 31/3, tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy
Thăng đã chủ trì hội nghị triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương và
nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho các tỉnh thành phía Nam.
76. PV. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bình Thuận // Nhân
dân. - 2016. - Ngày 2 tháng 4. - Tr 1. Số 22100
Ngày 1/4, Đoàn giám sát công tác bầu cử của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
do Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh dẫn đầu, làm việc
tại tỉnh Bình Thuận, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
77. DUY HƯNG, THẾ LỘC. Thành lập 184 Ban bầu cử Đại biểu Quốc
hội // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 3. Số 94
Theo tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, công tác tổ chức chuẩn
bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016-2021 trong phạm vi cả nước đang được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm
tiến độ đề ra. Cả nước đã thành lập 184 Ban bầu cử ĐBQH tại 63 tỉnh, thành
phố, 1.096 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 6.382 Ban bầu cử đại biểu
HĐND cấp huyện tại 61/63 tỉnh, thành phố và 76.605 Ban bầu cử đại biểu
HĐND cấp xã.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 80; Người
cao tuổi, số 54; Bưu điện Việt Nam, số 42).
78. PVH. 42 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ nữ ứng viên từ 40% trở lên // Phụ nữ
Việt Nam. - 2016. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 2. Số 41
Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, sau Hội nghị Hiệp thương
vòng 2, có tới 42 tỉnh, thành phố có tỉ lệ phụ nữ ứng viên đạt 40% trở lên.
79. NGỌC YẾN. Tích cực triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ :
Hướng tới bầu cử ĐBQH và HĐND // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 4
tháng 4. - Tr 4. Số 41
Trong những ngày qua, Đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam đã và đang triển khai tại các địa phương trên cả nước. Kết
quả cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử đang được thực hiện nghiêm túc, đúng
thời gian quy định.
80. THU THỦY. Họp Ban Chỉ đạo bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 4.
- Tr 2. Số 3905
Ngày 4/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo bảo vệ
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công
an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
81. H.DUNG. Tập huấn cho 50 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử đại biểu
Quốc hội : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 8. Số 96
Từ ngày 4 đến 6/4, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chương
trình Phát triển Liên Hợp quốc và Quỹ Châu Á phối hợp tổ chức khóa tập huấn
"Nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV" cho 50 nữ ứng cử viên từ 11 tỉnh, thành miền núi phía Bắc.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Phụ nữ Việt Nam, số 42; Bưu
điện Việt Nam, số 42; Nhà báo và công luận, số 15).
82. T.H. Quốc hội phê chuẩn một số thành viên Hội đồng Bầu cử :
Hướng tới bầu cử ĐBQH và HĐND // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 13
tháng 4. - Tr 4. Số 45
Ngày 11/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch và
13 Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3912; Nhân
dân, số 22110).
83. PV VÀ TTXVN. Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về bầu cử cho cán
bộ, phóng viên báo chí : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
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đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 12
tháng 4. - Tr 4. Số 22110
Ngày 11/4, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy
ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo - Tập huấn
định hướng truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc
hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
84. MAI PHƯƠNG. Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ tư: Triển
khai hoạt động kiểm tra, giám sát, và hiệp thương // Người cao tuổi. - 2016. Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số 61
Ngày 13/4, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ tư về việc triển khai
hoạt động kiểm tra, giám sát và hiệp thương, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc
hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 46+47; Tin
tức, số 89; Tiền phong, số 105; Công an nhân dân, số 3914; Giao thông, số 60;
Giáo dục và thời đại, số 90; Lao động, số 84; Quân đội nhân dân, số 19766;
Nhân dân, số 22112).
85. VVQ-NGUYỄN HUYỀN. Tại Hà Nội : Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp //
Phụ nữ Việt Nam. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số 46
Trong 2 ngày (14-15/4), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban
Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Chính phủ Australia phối hợp tổ chức khóa
tập huấn dành cho 55 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội lần đầu của các tỉnh khu
vực đồng bằng Bắc bộ.
86. Tuyên truyền bầu cử bằng hình ảnh trực quan // Giáo dục và thời đại.
- 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 9. Số
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lựa chọn 71 tranh cổ động
trong cuộc thi sáng tác phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là hoạt động
thiết thực và hiệu quả trong tuyên truyền về bầu cử.
87. VŨ LINH. Tập huấn tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 16
tháng 4. - Tr 1. Số 3916
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn
phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức lớp tập huấn báo chí tuyên truyền về
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho
phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc từ Thừa
Thiên - Huế trở ra.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 107; Văn
hóa, số 47; Lao động và xã hội, số 49; Nhân dân, số 22014; Phụ nữ Việt Nam,
số 47; Quân đội nhân dân, số 19768; Tiền phong, số 107; Pháp luật Việt Nam,
số 107; TC.Toàn cảnh, số 309).
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88. PV. Thông qua danh sách 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội ở
Trung ương // Văn hóa. - 2016. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 3. Số 47
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính
trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, hội
nghị đã tiến hành biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, trong
đó có 17 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc khối Chính phủ, cơ quan thuộc
Chính phủ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 46; Thanh tra, số
31+32; Lao động xã hội, số 46; Phụ nữ Việt Nam, số 46; Giáo dục và thời đại,
số 91; Lao động, số 85-87; Đại đoàn kết, số 106; Nông thôn ngày nay, số 91;
Tiền phong, số 106; Đại biểu nhân dân, số 106; Giao thông, số 61; Tuổi trẻ, số
98; Tin tức, số 90; Thanh niên, số 106; Quân đội nhân dân, số 19767; Pháp luật
Việt Nam, số 106; Công an nhân dân, số 3915; Cựu chiến binh Việt Nam, số
1120).
89. NHẬT BẮC. Lập danh sách trên 1.120 người ứng cử đại biểu Quốc
hội // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 3. Số 94
Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến 17/4, các cơ quan
Trung ương, địa phương trong cả nước đã hoàn thành việc Hiệp thương lần thứ
3, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó cả nước có 1.121
người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sau Hội nghị
Hiệp thương lần 3.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo hiểm xã hội, số 31; Nông thôn
ngày nay, số 94; Tin tức, số 93; Giao thông, số 62; Tin tức, số 93; Cựu chiến
binh Việt Nam, số 1120).
90. T.H. Lập 8 đoàn giám sát, kiểm tra về công tác bầu cử // Bưu điện
Việt Nam. - 2016. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 5. Số 48
Theo Báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tính đến nay Hội
đồng Bầu cử Quốc gia đã cử 6 Đoàn công tác đi giám sát, kiểm tra 16 tỉnh,
thành phố trực thuộc TW. Đợt 2 sẽ thành lập 8 Đoàn kiểm tra, giám sát 23 tỉnh,
thành phố từ ngày 15 đến 23/4.
91. N.M. 46,19% ứng cử viên đại biểu Quốc hội là nữ // Pháp luật Việt
Nam. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 3. Số 112
Ngày 20/4, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội đồng Bầu cử
quốc gia tổ chức lớp tập huấn báo chí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 cho phóng viên, biên tập
viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 104; Người cao tuổi, số
63; Văn hóa, số 49).
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92. ĐINH HOA, HỮU CHÍNH. Kiểm tra công tác bầu cử tại Hòa Bình,
Quảng Trị // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 4. Số 112
Ngày 20/4, các đoàn công tác của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Phó
Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Bùi Thị Thanh làm trưởng đoàn đã tiến hành
kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 95).
93. MẠNH ĐỨC. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong
Quốc hội và HĐND các cấp // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr
3. Số 64
Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam kết hợp với Tổ chức
ActionAi mở lớp tập huấn "Định hướng truyền thông nhằm tăng cường sự tham
gia của phụ nữ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp" cho các phóng
viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí, quản lý báo chí các tỉnh, thành
phố khu vực phía Nam.
94. PV. Các địa phương nỗ lực chuẩn bị tốt cho ngày hội lớn : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
(22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 4. Số 22121
Ngày 21/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn
Văn Pha làm Trưởng đoàn giám sát đã làm việc tại tỉnh Trà Vinh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 113).
95. THẾ DUYỆT - TTXVN. Tin tức - Sự kiện // Tin tức. - 2016. - Ngày 22
tháng 4. - Tr 3. Số 96
Ngày 21/4, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng Bầu
cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã đi
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Yên Bái.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22120).
96. DẠ YẾN. Tạo điều kiện cho các ứng cử viên vận động tranh cử // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 1. Số 113
Ngày 21/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân
làm Trưởng đoàn giám sát đã làm việc tại tỉnh Đồng Nai.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22120; Đại biểu nhân
dân, số 113).
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97. NGUYỄN CƯỜNG. Nâng cao kĩ năng vận động bầu cử cho ứng viên
người dân tộc thiểu số // Tin tức. - 2016. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 2. Số 96
Trong 2 ngày 21 và 22/4, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa
XIII tổ chức hội nghị tập huấn "Kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên đại
biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2016-2021 là người
dân tộc thiểu số". Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc
hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia tới dự và phát biểu chỉ đạo hội
nghị.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22120).
98. THANH CHI. Tiểu ban An ninh của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến
hành phiên họp thứ 3 // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 1.
Số 114
Ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội của
Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ 3. Tại phiên họp, Tổng
Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công
bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc thay đổi nhân sự Tiểu ban.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19775; Tiền
phong, số 114; Pháp luật Việt Nam, số 114).
99. QUỐC KHÁNH, QUỐC TRUNG. Tăng cường kiểm tra, giám sát
công tác bầu cử // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 5. Số 114
Ngày 22/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra giám sát
công tác bầu cử tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22122).
100. HỮU THU, QUỐC ĐỊNH. Kiểm tra công tác bầu cử tại Thừa Thiên
- Huế, Bến Tre // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 4. Số 114
Ngày 22/4, các đoàn giám sát của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam do Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh và Nguyễn Văn Pha dẫn đầu
đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế và Bến Tre về công tác
chuẩn bị bầu cử và bảo đảm an ninh biên giới trong thời gian diễn ra bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
101. ĐỨC BẢO. Kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu // Giáo dục và
thời đại. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 3. Số 98
Ngày 22/4, Đoàn kiểm tra, giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng
Bầu cử Quốc gia do ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội
đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh
Lai Châu về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 114).
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102. PV. Các địa phương nỗ lực chuẩn bị tốt cho ngày hội lớn : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 1. Số 22121
Ngày 22/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn giám sát
đã làm việc tại tỉnh Cao Bằng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 114).
103. PV. Các địa phương nỗ lực chuẩn bị tốt cho ngày hội lớn : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
(22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 4. Số 22121
Ngày 22/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ
tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn giám
sát đã làm việc tại tỉnh Hà Nam.
104. PV. Các địa phương nỗ lực chuẩn bị tốt cho ngày hội lớn : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
(22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 4. Số 22121
Ngày 22/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy
viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn giám sát đã
làm việc tại tỉnh Lai Châu.
105. PV. Các địa phương nỗ lực chuẩn bị tốt cho ngày hội lớn : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
(22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 4. Số 22121
Ngày 22/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học,
Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng làm Trưởng đoàn giám sát
đã làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.
106. PV. Các địa phương nỗ lực chuẩn bị tốt cho ngày hội lớn : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
(22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 4. Số 22121
Ngày 22/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi
Thị Thanh làm Trưởng đoàn giám sát đã làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
107. H.NGỌC. Đoàn giám sát, kiểm tra của UBTVQH và Hội đồng Bầu
cử Quốc gia làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 23 tháng 4. - Tr 1. Số 114
Ngày 22/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
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Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân làm
Trưởng đoàn giám sát đã làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22121; Tin tức, số
97).
108. QUANG KHÁNH. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công
tác bầu cử tại Bắc Kạn và Thái Nguyên // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 24
tháng 4. - Tr 1. Số 115
Ngày 23/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn giám sát
đã làm việc tại tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22122; Đại biểu nhân
dân, số 114).
109. H.NGỌC. Đoàn giám sát, kiểm tra của UBTVQH và Hội đồng Bầu
cử Quốc gia làm việc tại TP Hồ Chí Minh // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày
24 tháng 4. - Tr 1. Số 115
Ngày 23/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính
trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc
gia Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn giám sát.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22122; Tuổi trẻ, số
107).
110. TRUNG THÀNH. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kiểm
tra công tác bầu cử tại Hải Dương // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 24
tháng 4. - Tr 2. Số 115
Ngày 23/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch
Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn giám sát đã
làm việc tại tỉnh Hải Dương.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 22122; Pháp luật
Việt Nam, số 116; Công an nhân dân, số 3924; Quân đội nhân dân, số 19776).
111. PV. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa Ngày Bầu cử // Nhân dân. 2016. - Ngày 24 tháng 4. - Tr 4. Số 22122
Ngày 23/4, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Phan
Xuân Dũng, Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và
Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát đã làm việc tại tỉnh Tiền
Giang.
112. DUY HƯNG. Tỷ lệ tín nhiệm nơi cư trú là cơ sở để hiệp thương
vòng ba // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 5. Số 85
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Ngày 24/3, đoàn công tác của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Phó Chủ
tịch - Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, giám sát
công tác tổ chức bầu cử tại tỉnh Thái Bình.
113. Y LY NA. Kiểm tra công tác bầu cử tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai
// Văn hóa. - 2016. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 8. Số 51
Ngày 25/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội
đồng Bầu cử Quốc gia do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ
trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã có
buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum và Gia Lai.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 117).
114. PV VÀ TTXVN. UBTVQH và Hội đồng Bầu cử Quốc gia giám sát,
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đắk Lắk // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 27 tháng 4. - Tr 1. Số 118
Ngày 26/4, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội
đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã làm
việc tại Đắk Lắk.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 118; Quân
đội nhân dân, số 19779).
115. T.H. Kiểm tra công tác bầu cử tại Sơn La // Bưu điện Việt Nam. 2016. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 4. Số 52-54
Ngày 26/4, Đoàn giám sát của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Phó Chủ
tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã tổ chức
giám sát tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Sơn La.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 117).
116. MINH QUÂN. Hướng dẫn trang trí bầu cử đại biểu Quốc hội // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 8. Số 118
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản hướng dẫn Sở Văn hóa Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
trang trí địa điểm bỏ phiếu, mẫu khẩu hiệu tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 98; Sức
khỏe và đời sống, số 68; Đại biểu nhân dân, số 119).
117. QUANG KHÁNH. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng dự Hội nghị
tập huấn kĩ năng vận động bầu cử cho người dân tộc thiểu số // Đại biểu nhân
dân. - 2016. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 1. Số 118
Ngày 26-27/4, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội nghị tập
huấn Kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và đại biểu
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HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là người dân tộc thiểu số với sự tham gia
của 90 ứng cử viên ĐBQH, HĐND đại diện cho 19 dân tộc thiểu số.
118. PV. Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Nam Định, Thái Bình :
Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ
2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 1. Số 22126
Ngày 27/4, Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử quốc gia do đồng chí Đặng
Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng
Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại
tỉnh Nam Định.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 119; Bưu
điện Việt Nam, số 52-54; Tin tức, số 101).
119. PV. Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Nam Định, Thái Bình :
Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ
2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 2. Số 22126
Ngày 27/4, Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử quốc gia do đồng chí Đặng
Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng
Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại
tỉnh Thái Bình.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 119; Bưu
điện Việt Nam, số 52-54; Tin tức, số 101).
120. ĐẶNG GIANG. Công bố danh sách 870 người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XV // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 3. Số
102
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim
Ngân vừa ký Quyết định số 270/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức
những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả
nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 51; Thời nay, số
656, Giao thông, số 67; Đại biểu nhân dân, số 118; Công an nhân dân, số 3927;
Nông nghiệp Việt Nam, số 84; Bưu điện Việt Nam, số 52-54, Đại đoàn kết, số
118, Bảo hiểm xã hội, số 34; Pháp luật Việt Nam, số 118; Nhân dân, số 22125;
Gia đình và xã hội, số 51; Người cao tuổi, số 67; Lao động, số 95; Công lý, số
34; Tiền phong, số 118; Quân đội nhân dân, số 19779).
121. PV. Tổ chức vận động bầu cử bảo đảm công khai, dân chủ : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 1. Số 22127
Ngày 28/4, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn,
Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu làm việc với Ủy ban Bầu cử
tỉnh Đắc Nông về công tác chuẩn bị bầu cử và bảo đảm an ninh biên giới trong
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thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 120).
122. HIỀN LƯƠNG. Chương trình nghệ thuật Chào mừng bầu cử Quốc
hội và HĐND các cấp // Văn hóa. - 2016. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 2. Số 52
Ngày 28/4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định
phê duyệt Kịch bản chương trình nghệ thuật Chào mừng ngày bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
123. THÙY HƯƠNG. Triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an
toàn bầu cử // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 1. Số 3930
Ngày 29/4, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng
Bộ Công an, Phó Trưởng tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng
bầu cử quốc gia cùng đoàn công tác Bộ đã kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại
Công an tỉnh Hưng Yên.
124. MAI VĂN BẢO. 870 người chính thức được giới thiệu ứng cử đại
biểu Quốc hội // Thời báo làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 2. Số
19
Theo Văn phòng thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 870
người chính thức được giới thiệu ứng cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa
XIV tại 184 đơn vị bầu cử; tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là 3.918
người tại 1.096 đơn vị bầu cử; tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là
24.993 và 294.055 đại biểu HĐND cấp xã.
125. PV. Kiểm tra công tác tổ chức bầu cử; tiếp xúc cử tri tại các địa
phương : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 1.
Số 22139
Ngày 12/5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng
Bầu cử quốc gia do đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc
hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát,
kiểm tra công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 133; Đại
đoàn kết, số 133).
126. HOÀNG NGỌC. Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác
chuẩn bị bầu cử tại Ninh Thuận // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng
5. - Tr 1. Số 134
Ngày 12/5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng
Bầu cử quốc gia do đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc
hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát,
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kiểm tra công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22140).
127. PV. Kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại Bình Thuận : Tiến tới ngày
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
(22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 1. Số 22141
Ngày 13/5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng
Bầu cử quốc gia do đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc
hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát,
kiểm tra công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 135).
128. TTN. Bình Dương: In tờ rơi tuyên truyền : Sẵn sàng cho công tác
bầu cử // Tin tức. - 2016. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 4. Số 117
Ngày 16/5, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên TW Đảng,
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
làm trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Bình Dương.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 22144; Đại biểu
nhân dân, số 138).
129. TTN. Bình Phước : Sẵn sàng cho công tác bầu cử // Tin tức. - 2016. Ngày 17 tháng 5. - Tr 4. Số 117
Ngày 16/5, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên TW Đảng,
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước để kiểm tra,
giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 138;
Đại biểu nhân dân, số 138).
130. TTN. Cà Mau: Khắc phục khó khăn : Sẵn sàng cho công tác bầu cử
// Tin tức. - 2016. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 4. Số 117
Ngày 16/5, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và
Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng
đoàn đã về giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Cà Mau.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 138;
Pháp luật Việt Nam, số 138; Nhân dân, số 22144).
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131. PV VÀ CTV. Tiếp tục hoàn thành các công việc chuẩn bị cho ngày
hội lớn : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng
5. - Tr 1. Số 22145
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ
tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với báo chí về tiến
độ và khối lượng công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
132. B.HOA. Các đơn vị chiến đấu bỏ phiếu sớm để làm nhiệm vụ // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 18. Số 139
Bộ Công an vừa tổ chức họp Ban Chỉ đạo bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thượng tướng Lê Quý Vương,
Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo bảo vệ bầu cử
Bộ Công an chủ trì cuộc họp.
133. TTN. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Bạc Liêu, Sóc Trăng //
Tin tức. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 3. Số 118
Trong 2 ngày 16 và 17/5, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội,
Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát
công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016-2021 tại Bạc Liêu và Sóc Trăng.
134. XUÂN QUẢNG. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha giám sát bầu cử tại
Quảng Ninh // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 2. Số 139
Ngày 17/5, Đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Phó
Chủ tịch Nguyễn Văn Pha làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu
cử tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị bầu cử.
135. V.THẮNG. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 3. Số 140
Ngày 18/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức phiên
họp thứ 5 để xem xét thảo luận về báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị
bầu cử từ sau khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và
đại biểu HĐND đến nay và một số nhiệm vụ quan trọng khác liên quan đến bầu
cử.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 140; Bảo
hiểm xã hội, số 40; Tiền phong, số 140; Quân đội nhân dân, số 19800; Tuổi trẻ,
số 132; Công an nhân dân, số 3949; Lao động xã hội, số 60; Tin tức, số 119;
Nhân dân, số 22148).
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136. QUỐC TRUNG. Cần Thơ sẵn sàng cho ngày bầu cử // Đại đoàn kết.
- 2016. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 5. Số 140
Ngày 18/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Hội đồng Bầu
cử quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng
Bầu cử quốc gia đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại TP Cần Thơ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19800;
Tin tức, số 119; Nhân dân, số 22146).
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PHẦN II
HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021
TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
1. VŨ HÙNG. An Giang: Tổ chức tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình
thức : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. 2016. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 2. Số 71
Tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thông tin tuyên
truyền cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm
kỳ 2016-2021.
2. HÒA LINH. Bạc Liêu: Tích cực tuyên truyền cho công tác bầu cử //
Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 4. Số 63
Theo Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh có 17 đơn vị bầu cử và
được bầu 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021. Công tác tuyên truyền cho sự kiện này đang được triển khai sâu
rộng đến nhân dân trong tỉnh.
3. MINH TRÍ. Bà Rịa - Vũng Tàu: Sẽ bầu 6 ĐBQH và 51 đại biểu
HĐND tỉnh : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân
dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 2. - Tr 2. - Số 60
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội nghị thống nhất sẽ bầu 6 đại biểu Quốc hội và 51 đại biểu Hội đồng nhân
dân.
4. MINH VŨ. Bắc Giang: Dự kiến có 85 đại biểu HĐND tỉnh Khóa
XVIII : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân.
- 2016. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 2. Số 52
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị
Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ
2016-2021. Hội nghị thống nhất giới thiệu 19 người ứng cử ĐBQH và 175
người ứng cử HĐND tỉnh.
5. ĐỒNG SƠN VÀ TTXVN. Tại Bình Dương : Nhiều địa phương tổ chức
Hội nghị Hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND // Quân đội nhân dân.
- 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 4. Số 19710
Ngày 17/2, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
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dân, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất giới thiệu 12 người để bầu đại
biểu Quốc hội.
6. ĐỒNG SƠN VÀ TTXVN. Tại tỉnh Bình Định : Nhiều địa phương tổ
chức Hội nghị Hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND // Quân đội
nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 4. Số 19710
Tại tỉnh Bình Định, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh là 8 đại
biểu. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị
Hiệp thương đã thống nhất giới thiệu 103 người để bầu 60 đại biểu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 49; Cựu chiến
binh Việt Nam, số 1112).
7. MAI ANH. Bình Phước: Giới thiệu đại biểu doanh nghiệp trẻ ứng cử
ĐBQH : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân.
- 2016. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 2. Số 57
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Bình Phước, các đại biểu đã
nhất trí về số lượng, thành phần cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV, theo đó, đại
biểu Quốc hội tỉnh có 6 đại biểu, 65 đại biểu Hội đồng nhân dân.
8. ĐỒNG SƠN VÀ TTXVN. Tỉnh Bình Thuận : Nhiều địa phương tổ
chức Hội nghị Hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND // Quân đội
nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 4. Số 19710
Ngày 17/2, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
dân, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất tổ chức 3 đơn vị bầu cử, số
lượng đại biểu địa phương là 4. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu
là 54 đại biểu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 49; Đại biểu nhân
dân, số 56).
9. THANH MỘNG. Cà Mau: Sẽ có 7 ĐBQH và 54 đại biểu HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 2. Số 52
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Hội nghị thống nhất tỉnh
sẽ có 7 đại biểu Quốc hội và 54 đại biểu Hội đồng nhân dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 63).
10. PV VÀ TTXVN. Sóc Trăng tổ chức thành công Hội nghị Hiệp
thương lần thứ nhất : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 3
tháng 3. - Tr 7. Số 22070
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Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ đã tổ
chức cuộc họp đánh giá tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
11. PV. Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng Bầu cử
quốc gia phiên họp thứ hai : Tiến tới ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016). // Nhân dân. 2016. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 4. Số 22068
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã tổ chức hội
nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc giới thiệu người ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
12. ĐÌNH QUÂN. Điện Biên: Có 13 đơn vị bầu cử tại 10 địa điểm // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 4. Số 63
Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định về việc ấn định và công bố
số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo quyết định, tỉnh Điện Biên có 13 đơn vị bầu
cử tại 10 địa phương trên toàn địa bàn.
13. TRẦN THẮNG. Đồng Tháp: Thống nhất cơ cấu, thành phần, số
lượng người ứng cử : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 2. Số 65
Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ
nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XIV
và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, đơn vị tỉnh được bầu 8 đại
biểu ĐBQH, 63 đại biểu HĐND.
14. TUYẾT NHUNG. Hà Giang: Chú trọng công tác chuẩn bị bầu cử
ĐBND và HĐND các cấp : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân //
Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày tháng 2. - Tr 2. Số 53
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV tại
tỉnh Hà Giang, tổ đại biểu HĐND đề nghị chú trọng công tác chuẩn bị bầu cử
Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
15. PV. Hà Nội thành lập Ủy ban Bầu cử // Nhân dân. - 2016. - Ngày 19
tháng 1. - Tr 3. Số 22029
Ngày 18/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức
Hội nghị quán triệt và triển khai công tác lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 19; Tuổi trẻ, số 19;
Tiền phong, số 19).
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16. ĐỒNG SƠN VÀ TTXVN. HĐND TP Hà Nội : Nhiều địa phương tổ
chức Hội nghị Hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND // Quân đội
nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 1. Số 19710
Ngày 17/2, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc về dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được giới thiệu
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ
2016-2021.
17. LUÂN DŨNG. Hà Nội có 47 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội //
Tiền phong. - 2016. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 2. Số 74
Đến hết ngày 13/3, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã hoàn tất công tác
tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND khóa XIV. Theo kết quả
tiếp nhận hồ sơ ứng cử, từ ngày 17/2 đến 13/3, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã tiếp
nhận 87 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 57; Giao thông, số 41;
Tin tức, số 66; Công an nhân dân, số 3884; Văn hóa, số 32; Thanh niên, số 76;
Tiền phong, số 76).
18. HẠNH NGUYÊN. Hà Tĩnh: Có 16 Ban Bầu cử ĐBQH, đại biểu
HĐND // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 4. Số 76
Ngày 15/3, thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh sẽ
có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 13 đơn vị bầu đại biểu
HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
19. TRẦN VIỆT. Hải Dương: Bầu 9 ĐBQH, 65 đại biểu HĐND tỉnh :
Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 11 tháng 3. - Tr 2. Số 71
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Hải Dương đã nhất trí giới
thiệu 15 người ứng cử để bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XIV và giới thiệu 112
người ứng cử để bầu 65 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
20. MINH VŨ. Hải Phòng: Dự kiến giới thiệu 20 người ứng cử đại biểu
Quốc hội : Tin đoàn đại biểu Quốc và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. 2016. - Ngày 25 tháng 2. - Tr 2. Số 56
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ
chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và
số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
dân khóa XV. Theo đó dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc
hội là 20 người, 133 người được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân.
21. NAM ANH. Hòa Bình: Điều chỉnh cơ cấu người được giới thiệu đại
biểu HĐND // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 2. Số 65
Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Hòa Bình vừa có Kết luận về việc điều
chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh
khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
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22. NHÓM PV. TP Hồ Chí Minh : MTTQ các tỉnh hiệp thương giới thiệu
ĐBQH, HĐND // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 4. Số 49
Ngày 17/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ
Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành
phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tuổi trẻ, số 41; Văn hóa, số 21;
Bưu điện Việt Nam, số 22).
23. MAI HOA. TP.HCM: bầu 105 đại biểu HĐND khóa mới // Tuổi trẻ. 2016. - Ngày 29 tháng 2. - Tr 2. Số 52
Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân
TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 vừa công bố số đơn vị bầu cử, danh sách
các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị.
24. PHƯƠNG LINH. Hưng Yên: 106 người ứng cử đại biểu HĐND : Tin
đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 9 tháng 3. - Tr 2. Số 69
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân
nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Hội nghị thống nhất tổng số đại biểu Quốc hội
được bầu là 7 đại biểu, đại biểu HĐND là 53 đại biểu.
25. MH. Khánh Hòa: Hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử của các
cơ quan, đơn vị // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 4. Số 76
Sau khi hoàn thành xong quy trình hiệp thương lần thứ nhất, MTTQ tỉnh
Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan tổ chức, đơn vị về thủ
tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
26. NGÔ HỮU TƯỜNG. Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử
ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 2. Số 52
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã phối hợp Tiểu ban Thông tin
tuyên truyền tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.
27. PV VÀ TTXVN. Sóc Trăng tổ chức thành công Hội nghị Hiệp
thương lần thứ nhất : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 3
tháng 3. - Tr 1. Số 22070
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 vừa ban hành Quyết định về việc ấn định số
đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi
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đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân. Theo đó, số đơn vị bầu cử của tỉnh là 16 đơn
vị, để bầu 58 đại biểu HĐND tỉnh.
28. MINH VŨ. Nam Định: Sẽ bầu 9 ĐBQH và 67 đại biểu HĐND : Tin
đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 5 tháng 3. - Tr 2. Số 65
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ nhất về thành phần, cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tỉnh được phân
bố 9 ĐBQH, 67 đại biểu HĐND.
29. MAI HOA. Nghệ An: Hiệp thương bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
lần thứ nhất : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu
nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 2. Số 52
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị
thống nhất giới thiệu 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 268 người ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân.
30. ĐỒNG SƠN VÀ TTXVN. Tại Ninh Thuận : Nhiều địa phương tổ
chức Hội nghị Hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND // Quân đội
nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 4. Số 19710
Ngày 17/2, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
dân, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất giới thiệu 12 người ứng cử đại
biểu Quốc hội và 90 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 22; Cựu
chiến binh Việt Nam, số 1112).
31. MINH VŨ. Phú Thọ: Bảo đảm cơ cấu đại biểu hợp lý : Tin đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 24
tháng 2. - Tr 2. Số 55
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tổ
chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số
lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân khóa VIII. Theo dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 7
đại biểu, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu là 79 đại biểu.
32. ĐỒNG SƠN VÀ TTXVN. Tỉnh Phú Yên : Nhiều địa phương tổ chức
Hội nghị Hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND // Quân đội nhân dân.
- 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 4. Số 19710
Ngày 17/2, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được
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giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân,
nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu
Quốc hội, giới thiệu 117 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 49; Bưu điện Việt
Nam, số 22; Cựu chiến binh Việt Nam, số 1112).
33. NGỌC MAI. Quảng Bình: Kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm bầu cử thành
công : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. 2016. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 2. Số 65
Tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình, các đại
biểu đã nghe báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử và kế hoạch hoạt động
của Ủy ban Bầu cử; dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các
thành viên Ủy ban Bầu cử; dự kiến thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban
Bầu cử và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
34. THANH HUYỀN. Tiếp nhận 7 hồ sơ ứng cử, tự ứng cử // Đại đoàn
kết. - 2016. - Ngày 10 tháng 3. - Tr 4. Số 70
Ngày 9/3, Cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết,
đơn vị đã tiếp nhận 7 hồ sơ ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh. Qua công tác tiếp nhận cho thấy việc lập hồ sơ (đã mẫu hóa) và
nộp hồ sơ ứng cử và tự ứng cử đảm bảo đúng quy định.
35. THANH HUYỀN. Quảng Ngãi: Thành lập Ban bầu cử đại biểu
HĐND tỉnh tại 19 đơn vị // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 4. Số
76
Ngày 15/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa Quyết định thành lập
Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021 của các đơn
vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.
36. TÔ KIỀU THẨM (Tổng hợp). Tỉnh Quảng Ninh : Nhiều địa phương
cơ cấu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Cựu chiến binh Việt Nam. 2016. - Ngày 25 tháng 2. - Tr 1. Số 1112
Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu tỉnh Quảng Ninh là 7
đại biểu Quốc hội, 75 đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 20 người, Hội đồng nhân dân
là 147 người.
37. MỸ HẠNH. Quảng Trị: Phấn đấu ít nhất 35 đại biểu Hội đồng nhân
dân được tái cử : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu
nhân dân. - 2016. - Ngày 25 tháng 2. - Tr 2. Số 56
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ
chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số
lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân
nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội của tỉnh là 6 đại biểu,
Hội đồng nhân dân là 50 đại biểu.
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38. CAO XUÂN LƯƠNG. Sóc Trăng: // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 27
tháng 2. - Tr 4. Số 58
Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ
nhất, thống nhất giới thiệu 112 ứng cử viên để bầu chọn 56 đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22070).
39. NGUYỄN NHIỄM. Hiệp thương giới thiệu đại biểu dân cử // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 4. - Số 54
Ngày 22/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ nhất. Hội nghị đã thống nhất tỉnh Tây Ninh bầu 6 đại biểu Quốc
hội, 52 đại biểu Hội đồng nhân dân.
40. T.H. Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH // Bưu điện Việt Nam. 2016. - Ngày 19 tháng 2. - Tr 4. Số 22
Ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, phân bố số lượng người
được giới thiệu ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 52)
41. NHÓM PV. Thái Nguyên : MTTQ các tỉnh hiệp thương giới thiệu
ĐBQH, HĐND // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 4. Số 49
Ngày 17/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái
Nguyên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành
phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021).
42. NGUYỄN CHUNG. Thanh Hóa: // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 27
tháng 2. - Tr 4. Số 58
Ngày 26/2, Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị hướng
dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND
tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và làm thủ tục hồ sơ ứng cử.
43. NHÓM PV. Thừa Thiên - Huế : MTTQ các tỉnh hiệp thương giới thiệu
ĐBND, HĐND // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 4. Số 49
Ngày 17/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ
chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số
lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân
nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 22; Đại
biểu nhân dân, số 57).
44. HÒA LINH. Vĩnh Long // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 27 tháng 2. - Tr
4. Số 58
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Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị hướng dẫn
nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
45. HOÀNG VŨ. Vĩnh Phúc: Đã tiếp nhận 3 hồ sơ tự ứng cử : Tin đoàn
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 10
tháng 3. - Tr 2. Số 70
Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 3 hồ sơ tự ứng cử, trong đó 2
hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 1 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh.
46. NAM ANH. Yên Bái: Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử đại
biểu HĐND : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu
nhân dân. - 2016. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 2. - Số 59
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị
thông báo, phân bổ đại biểu, hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
47. A.NHIÊN, C.TUẤN. Bà Rịa - Vũng Tàu : Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 2 // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH
khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thông qua danh
sách sơ bộ 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 90 người ứng cử đại biểu
HĐND.
48. N.Y. Bình Dương: Chốt danh sách 116 người ứng cử đại biểu
HĐND // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 4. Số 38
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương
tổ chức, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 12 người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV, danh sách 116 người ứng cử đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2016-2021.
49. VL. Bình Phước: Thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH,
HĐND // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 5. Số 81
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ hai. Các đại biểu đã thống nhất sơ bộ danh sách số người được
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 11 người và danh sách số
người được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 111 người.
50. T.H. Bình Thuận: Đảm bảo giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo luật
định // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 4. Số 37
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 do Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận, các
đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV.
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51. PV. MTTQ các tỉnh: Phú Thọ, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng tổ
chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân.
- 2016. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 1. Số 22086
Ngày 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ hai, thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu 13 người ứng cử đại
biểu Quốc hội khoá XIV và 93 người được giới thiệu, 5 người tự ứng cử HĐND
TP.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 35; Tuổi
trẻ, số 73).
52. PV. Đồng Nai: 23 người ứng cử ĐBQH // Bưu điện Việt Nam. - 2016.
- Ngày 18 tháng 3. - Tr 4. Số 34
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 2, thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 23 người,
đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 147 người.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 78).
53. P.V. Hà Giang: Thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH //
Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 4. Số 34
Ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ 2, thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã thống nhất
chốt danh sách sơ bộ gồm 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 112 ứng cử viên
đại biểu HĐND tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 78).
54. NHÓM PV. Hà Nội: Tiến hành đầy đủ 3 nội dung trong quy trình
hiệp thương : MTTQ nhiều tỉnh, thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2
bầu đại biểu QH khóa XIV, ĐB HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại đoàn kết. 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 5. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV
và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 70; Nhân dân, số
22085; Công lý, số 23; Tiền phong, số 78).
55. NHÓM PV. Hà Tĩnh: 3 người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu
HĐND : MTTQ nhiều tỉnh, thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu
đại biểu QH khóa XIV, ĐB HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại đoàn kết. - 2016.
- Ngày 18 tháng 3. - Tr 5. Số 78
Ngày 16/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV
và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thông qua danh sách sơ
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bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 118 người ứng cử đại biểu HĐND
tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 78).
56. LÊ QUỐC KHÁNH. Hậu Giang: Tổ chức hội nghị lấy ý kiển cử tri
nơi cư trú // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 21 tháng 3. - Tr .5 Số 81
Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2,
thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 90 người.
57. NHÓM PV. TP Hồ CHí Minh: 48 người tự ứng cử : MTTQ nhiều
tỉnh, thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu đại biểu QH khóa XIV,
ĐB HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr
5. Số 78
Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng
cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Hội
nghị thống nhất danh sách 90 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trong
đó có 48 người tự ứng cử và 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tuổi trẻ, số 70; Pháp luật Việt
Nam, số 78; Nhân dân, số 22085; Lao động, số 61).
58. A.NHIÊN, C.TUẤN. Khánh Hòa : Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 //
Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa
XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thông qua danh
sách sơ bộ 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 98 người ứng cử HĐND.
59. P.V. Lai Châu: 100% số người ứng cử ĐBQH là dân tộc thiểu số //
Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 4. Số 37
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, sau khi thảo luận, các đại biểu đã
thống nhất thông qua danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV gồm 9 người và danh sách 86 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu
nhiệm kỳ 2016-2021.
60. T.H. Lạng Sơn: 10 người ứng cử ĐBQH // Bưu điện Việt Nam. 2016. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 4. Số 38
Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2
để thống nhất danh sách sơ bộ 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
109 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
61. PHÚC ÂN. Tại Lâm Đồng : Công tác chuẩn bị bầu cử ở Cần Thơ và
Lâm Đồng // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 3. Số 77
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Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng đã làm lễ bàn giao chính thức 152 hồ sơ
giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND khóa IX và 16 hồ sơ ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV cho Ủy ban Bầu cử tỉnh theo Điều 36 và khoản 5 Điều 42
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.
62. A.NHIÊN, C.TUẤN. Long An : Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV
và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất danh sách sơ bộ
14 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 120 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
63. NHÓM PV. Nghệ An: 41 người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu
HĐND : MTTQ nhiều tỉnh, thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu
đại biểu QH khóa XIV, ĐB HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại đoàn kết. - 2016.
- Ngày 18 tháng 3. - Tr 5. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV
và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất danh sách sơ bộ
30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 210 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, trong
đó 41 người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND.
64. A.NHIÊN, C.TUẤN. Ninh Bình : Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 //
Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa
XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thông qua danh
sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 98 đại biểu HĐND.
65. A.NHIÊN, C.TUẤN. Ninh Thuận : Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 //
Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa
XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thông qua danh
sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 86 người ứng cử HĐND tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bưu điện Việt Nam, số 37).
66. PV VÀ TTXVN. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Khánh
Hòa : Tiến tới Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 4.
Số 22090
Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành xong Hội nghị
Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
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Theo đó, Hội nghị thống nhất danh sách 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội và
108 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
67. PV. MTTQ các tỉnh: Phú Thọ, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng tổ
chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân.
- 2016. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 1. Số 22086
Ngày 18/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ hai giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, tỉnh Phú Thọ
có 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 160 người được giới thiệu ứng cử HĐND
tỉnh.
68. T.H. Phú Yên: 2 người ứng cử ĐBQH là dân tộc thiểu số // Bưu điện
Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 4. Số 38
Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 2 thống
nhất danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 113 người
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
69. NHÓM PV. Quảng Bình: Có 2 người ứng cử là người dân tộc Chứt :
MTTQ nhiều tỉnh, thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu đại biểu
QH khóa XIV, ĐB HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày
18 tháng 3. - Tr 5. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa
XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất thông
qua 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 2 người ứng cử là người dân
tộc Chứt.
70. NHÓM PV. Quảng Nam: 3/15 hồ sơ tự ứng cử : MTTQ nhiều tỉnh,
thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu đại biểu QH khóa XIV, ĐB
HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 5.
Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa
XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất danh
sách sơ bộ 15 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 104 ứng cử đại biểu HĐND
tỉnh.
71. A.NHIÊN, C.TUẤN. Quảng Trị : Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 //
Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa
XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất danh
sách sơ bộ 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 98 người ứng cử HĐND tỉnh.
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72. A.NHIÊN, C.TUẤN. Tây Ninh : Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV
và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thông qua danh sách sơ
bộ 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 96 người ứng cử đại biểu HĐND.
73. NHÓM PV. Thanh Hóa: Không có người tự ứng cử : MTTQ nhiều
tỉnh, thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu đại biểu QH khóa XIV,
ĐB HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr
5. Số 78
Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng
cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị
thống nhất danh sách sơ bộ 192 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tỉnh.
74. PV. MTTQ các tỉnh: Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng tổ
chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. 2016. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 3. Số 22086
Ngày 17 và 18/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành Hội
nghị Hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân. Hội nghị thống nhất giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và 93 người ứng cử HĐND tỉnh khóa 7 nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 78).
75. T.H. Tuyên Quang: Chốt danh sách 115 người ứng cử đại biểu
HĐND // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 4. Số 37
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 do Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ
chức, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 16 người ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và 115 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021.
76. A.NHIÊN, C.TUẤN. Trà Vinh : Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 78
Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV
và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thông qua danh sách sơ
bộ 9 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 88 người ứng cử đại biểu HĐND.
77. A.NHIÊN, C.TUẤN. Yên Bái : Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 78
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Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái báo cáo tình hình giới thiệu
những người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua danh sách
những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
78. NGỌC MAI. An Giang: Đảm bảo tỷ lệ nữ ra ứng cử // Bưu điện Việt
Nam. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 4. Số 41
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, dự kiến cơ cấu, thành phần và số
lượng nữ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh đã đảm bảo theo
Nghị quyết 1132 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đạt tỷ lệ 37,5% nữ ứng cử
viên ĐBQH và 32,35% nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, 37% nữ ứng cử
viên đại biểu HĐND cấp huyện và 36,9% nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp
xã.
79. X.MAI. Bà Rịa - Vũng Tàu: : Nhiều địa phương hiệp thương lần 3 lập
danh sách người ứng cử // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số
106
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu
chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021. Hội nghị thống nhất danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội và
84 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 105).
80. MAI THẮNG. Quân, dân Trường Sa, DK1 được bầu cử sớm // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 18. Số 105
Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, khoảng 1000 cử tri là cán
bộ, chiến sĩ Hải Quân các Nhà gian DK1, tàu trực trên biển, các lực lượng biên
phòng; cảnh sát biển 3; các lực lượng khác của quân đội đang làm nhiệm vụ trên
các vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được bầu cử sớm theo luật định.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19776; Pháp
luật Việt Nam, số 114).
81. N.M. Bắc Kạn: Chuẩn bị khoảng 2.000 con dấu cho các tổ chức bầu
cử // Bưu điện Việt Nam. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 4. Số 41
Bắc Kạn tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất nhằm bảo đảm cho cuộc
bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
82. PV. Các địa phương tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 // Nhân
dân. - 2016. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 2. Số 22112
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị
Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 20162021. Hội nghị thống nhất danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 115
người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.
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83. NGUYỄN VĂN VIỆT. Bình Phước: 24 người tái cử đại biểu HĐND
tỉnh : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. 2016. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 2. Số 109
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị biểu quyết thống
nhất danh sách 108 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND và 8 người ứng
cử ĐBQH.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22112; Đại đoàn kết,
số 106).
84. THANH MỘNG. Cà Mau: Thông qua danh sách người ứng cử
ĐBQH và đại biểu HĐND : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
// Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 2. Số 107
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị biểu quyết thống
nhất danh sách 117 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND và 17 người ứng
cử ĐBQH.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 106; Đại đoàn kết,
số 106).
85. LÊ QUỐC KHÁNH. Cần Thơ: Họp mặt những người ứng cử đại
biểu QH và HĐND các cấp // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 4.
Số 112
Ngày 19/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ phối hợp với Ủy
ban Bầu cử TP tổ chức họp mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.
86. PV VÀ TTXVN. Các địa phương thống nhất danh sách chính thức
ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 16 tháng 4. - Tr 1. Số 107
Ngày 15/4, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, Khánh Hoà,
Bình Thuận, Long An, Quảng Trị, Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại
biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
87. PV. Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận đồng bầu cử :
Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ
2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 2. Số 22128
Ngày 28/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắc Lắc tổ chức Hội nghị quán triệt và
triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 vận động bầu cử,
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88. QUANG SÀI. TP Điện Biên Phủ: 9 ứng viên tái cử đại biểu HĐND
TP : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. 2016. - Ngày 25 tháng 4. - Tr 2. Số 116
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Điện Biên Phủ đã tổ chức Hội nghị
Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 20162021. Hội nghị thống nhất danh sách 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 52
người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.
89. K.LONG. Đồng Nai : Nhiều địa phương hiệp thương lần 3 lập danh
sách người ứng cử // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số 106
Ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu
chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021. Hội nghị thống nhất danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội
và 146 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22112).
90. QUỐC HƯNG. Đồng Tháp: 106 ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại
biểu HĐND tỉnh : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu
nhân dân. - 2016. - Ngày 25 tháng 4. - Tr 2. Số 116
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội
nghị thống nhất danh sách 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 106 người ứng
cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 49).
91. NGỌC MAI. Hà Nam: Tăng cường giám sát hoạt động chuẩn bị bầu
cử // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 4. Số 13
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam đã tăng cường công tác giám sát thường
xuyên, nắm tình hình cơ sở, công tác nhân sự bầu cử Quốc hội khóa XIV và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
92. PV. MTTQ thành phố Hà Nội hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
đối với người ứng cử : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 25
tháng 3. - Tr 1. Số 22092
Ngày 24/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội
nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021.
93. PV VÀ TTXVN. Nhiều địa phương tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần ba : Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
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nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 1.
Số 22114
Ngày 15/4, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại
biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị biểu quyết thống nhất danh
sách 179 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND và 38 người ứng cử
ĐBQH.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động và xã hội, số 46; Tuổi trẻ,
số 99).
94. X.B. Hà Tĩnh: Lập nhiều tổ thông tin liên lạc phục vụ bầu cử // Bưu
điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 4. Số 13
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các địa
phương, doanh nghiệp, đơn vị Thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đảm
bảo an toàn thông tin liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
95. N.Y. Hải Dương: 110 người ứng cử đại biểu HĐND // Bưu điện Việt
Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 4. Số 38
Các đại biểu đã biểu quyết đồng ý, thống nhất cao với danh sách sơ bộ 15
người ứng cử đại biểu Quốc hội và 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải
Dương nhiệm kỳ 2016-2021.
96. HOÀNG TÙNG. Hải Phòng: 15 người ứng cử ĐBQH và 111 người
ứng cử đại biểu HĐND TP : Toàn đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 2. Số 112
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Hội
nghị thống nhất danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 111 người ứng
cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.
97. PV. TP Hồ Chí Minh giới thiệu 175 người ứng cử đại biểu HĐND :
Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ
2016-2021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 1. Số 22116
Ngày 17/4, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ ba, để lựa chọn và lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND thành
phố nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử đại
biểu HĐND thành phố gồm 175 người, trong đó có 4 người tự ứng cử.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 108; Nhân
dân, số 27115; Đại đoàn kết, số 110; Thanh niên, số 109; Tuổi trẻ, số 101; Khoa
học phổ thông, số 16).
98. MAI HƯƠNG. Công bố danh sách 50 ứng viên đại biểu Quốc hội
khóa XIV tại TP.HCM // Tuổi trẻ. - 2016. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 4. Số 113
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Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 50 người ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV tại TP Hồ Chí Minh.
99. PV. Các địa phương tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba : Tiến
tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số 22113
Ngày 14/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 3 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu
Quốc hội và 53 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
100. PV. Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Nam Định, Thái Bình //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 3. Số 22126
Ngày 27/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa bố danh sách chính thức những
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
101. THIỆN NHÂN. Bầu cử sớm ở Trường Sa và Mường Tè // Nông
nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 3. Số 97
Ngày 15/5, cử tri ở 3 đơn vị bầu cử của 21 khu vực bỏ phiếu thuộc khối đảo
huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và 32 điểm bầu cử thuộc huyện Mường Tè
(tỉnh Lai Châu) đã đi bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19796;
Nông thôn ngày nay, số 117; Đại đoàn kết, số 135, số 137; Tin tức, số 116; Phụ
nữ Việt Nam, số 59; Thanh niên, số 137; Nhân dân, số 22142; Bảo hiểm xã hội,
số 39).
102. T.X. Kiên Giang: 4 ứng cử viên ĐBQH là người dân tộc thiểu số //
Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 4. Số 49
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội
nghị thống nhất danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 107 người ứng
cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.
103. VIỆT HÀ. Các khu vực bỏ phiếu bầu cử ngày 19/5/2016 // Bưu điện
Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 4. Số 60
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý tổ chức bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm 3 ngày so với ngày
bầu cử toàn quốc tại các khu vực tại hai tỉnh Kiên Giang và Quảng Nam.
104. HẢI HIỂN. Kon Tum: 8 người tại tỉnh ứng cử ĐBQH : Tin đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 21
tháng 4. - Tr 2. Số 112
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Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội
nghị thống nhất danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 83 người ứng cử
đại biểu HĐND cấp tỉnh.
105. PV. Các địa phương tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần ba : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số 22113
Ngày 14/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 3 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất giới thiệu 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội
và 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
106. PV. Tổ chức vận động bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 2. Số 22127
Ngày 28/4, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển lãm chuyên đề "Bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - Ngày hội của toàn dân".
107. NGUYỄN LÊ HẰNG. Lào Cai: Tích cực tuyên truyền pháp luật về
bầu cử // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 4. Số 114
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-STP (ngày
16/3/2016) về tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
108. NGUYÊN VŨ, TTXVN. Chốt danh sách chính thức người ứng cử
ĐBQH Khóa XIV, đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ở một số địa
phương // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 2. Số 105
Tại Lâm Đồng, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 của tỉnh đã lập danh sách
chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 10 ứng cử viên và 129 ứng
cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
109. DUY HƯNG. Nam Định: Tiếp tục giám sát các bước của công tác
bầu cử // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 4. Số 112
Ngày 20/4, tại trụ sở MTTQ tỉnh Nam Định, Ban Thường trực UB MTTQ
tỉnh thực hiện bàn giao danh sách 11 người đang làm việc và cư trú tại địa
phương đủ tiêu chuẩn ứng cử Quốc hội và 114 người đủ tiêu chuẩn ứng cử
HĐND tỉnh khóa mới cho Ủy ban Bầu cử tỉnh.
110. ANH TUẤN. Ninh Bình: : Nhiều địa phương hiệp thương lần 3 lập
danh sách người ứng cử // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số
106
Ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu
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chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021. Hội nghị thống nhất danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội.
111. PV. Tổ chức vận động bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 2. Số 22127
Ngày 28/4, tại TP Phan Thiết - Tháp Chàm, Thường trực HĐND tỉnh Ninh
Thuận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Ban Công tác đại
biểu Quốc hội đã tổ chức hội nghị tập huấn "Kỹ năng vận động bầu cử cho ứng
cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.
112. XUÂN BÁCH. Phú Thọ: Lập Tổ tiếp công dân trong thời gian diễn
ra bầu cử // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 6 tháng 4. - Tr 4. Số 42
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành quyết định về việc thành
lập Tổ tiếp công dân của tỉnh trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
113. PV. Các địa phương tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần ba : Tiến tới
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số 22113
Ngày 14/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần
thứ 3 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất giới thiệu 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội
và 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
114. LÊ PHI. Quảng Nam: 101 ngườii đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu
HĐND tỉnh : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân
dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 2. Số 109
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị biểu quyết thống
nhất danh sách 101 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND và 11 người ứng
cử ĐBQH.
115. X.B. Quảng Ngãi: Phát động phong trào thi đua về bầu cử // Bưu
điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 6 tháng 4. - Tr 4. Số 42
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch phát động phong
trào thi đua "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, thi đua
thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021".
116. SƠN TÔNG. Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh // Quân đội nhân dân. - 2016. Ngày 20 tháng 4. - Tr 2. Số 19772
Ngày 19/4, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phát động Phong trào thi đua đột kích
với chủ đề "Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021".
117. ĐÌNH GIANG. Thanh Hóa: Bàn giao danh sách chính thức người
ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 4.
Số 112
Ngày 20/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh
Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn giao danh sách chính thức những người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
118. H.HÀ. Tiền Giang: : Nhiều địa phương hiệp thương lần 3 lập danh
sách người ứng cử // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số 106
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội
nghị thống nhất danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 108 người ứng
cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 105; Nhân
dân, số 22112).
119. N.HIẾU. Trà Vinh : Nhiều địa phương hiệp thương lần 3 lập danh
sách người ứng cử // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số 106
Ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu
chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021. Hội nghị thống nhất danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội và
83 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 105).
120. N.PHƯỚC. Vĩnh Long: : Nhiều địa phương hiệp thương lần 3 lập
danh sách người ứng cử // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số
106
Ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức
Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu
chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021. Hội nghị thống nhất danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội.
121. ĐÌNH QUÂN. Vĩnh Phúc: Công bố 13 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh //
Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 4. Số 119
Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc vừa ấn định và công bố 13 đơn vị bầu cử đại
biểu HĐND tỉnh, được bầu 51 đại biểu; 91 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp
huyện, được bầu 321 đại biểu; 1.087 đơn vị bầu đại biểu HĐND cấp xã, được
bầu 3.758 đại biểu.
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122. YB. Yên Bái: Tập huấn cho các ứng cử viên lần đầu tham gia ứng
cử // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 4. Số 118
Ngày 26/4, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp
với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức tập huấn cho 35 nữ ứng cử viên lần đầu
tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
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PHẦN III
HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021
TẠI BẮC NINH
1. PHƯƠNG MAI. Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa
XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 1. Số
3744
Ngày 16/2, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị
Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Hà Sĩ Tiếp, Ủy viên BTV
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có các đồng chí:
Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực Ban
chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành,
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại
diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh. Hội nghị thống nhất danh
sách tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 đại biểu, số đại biểu HĐND tỉnh là
54 người.
2. MINH HÀ. Bắc Ninh: Dự kiến có 54 đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII
: Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. - 2016.
- Ngày 22 tháng 2. - Tr 2. Số 53
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo số 3 dự kiến
về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII,
nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó trên cơ sở phân bố số lượng và hướng dẫn của
Trung ương, tỉnh Bắc Ninh dự kiến có 54 đại biểu HĐND tỉnh.
3. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và
số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc
Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 7. Số
3754
Ngày 1/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản số 19/CBUBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử
và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc
Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.
4. PHƯƠNG MAI. Hội nghị: Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng
cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 3.
Số 3757
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Ngày 4/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị Hướng
dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí
Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ
trì.
5. THẢO NGUYÊN. Sở Tư pháp: Giới thiệu, phổ biến Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 7 tháng
3. - Tr 3. Số 3757
Ngày 4/3, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, hướng dẫn việc lập, kiểm tra danh
sách cử tri cho hơn 150 đại biểu là lãnh đạo, công chức, chuyên viên các phòng
thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị
trấn trong tỉnh.
6. XUÂN TRANG. Tiên Du: Tập huấn công tác bầu cử // Bắc Ninh. 2016. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 3. Số 3757
Ủy ban MTTQ huyện Tiên Du vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021.
7. PHƯƠNG MAI. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh: Tiếp nhận hồ
sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ
2016-2021 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 1. Số 3763
Ngày 14/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021.
8. Quyết định về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV của tỉnh Bắc Ninh // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 4. Số 3763
Quyết định về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
của tỉnh Bắc Ninh.
9. Quyết định về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc
Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 4. Số
3763
Quyết định về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh
nhiệm kỳ 2016-2021.
10. PHƯƠNG MAI. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh: Thỏa thuận
lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 18
tháng 3. - Tr 7. Số 3766
Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử
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đại biểu QUôc shội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ
2016-2021. Theo đó, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội là
13 người, ứng cử đại biểu HĐND là 95 người.
11. PHƯƠNG MAI, LÊ THÀNH. Thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những
người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Từ Sơn khóa XVIII // Bắc Ninh. - 2016. Ngày 21 tháng 3. - Tr 3. Số 3767
Ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Từ Sơn đã tổ chức Hội
nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử
đại biểu HĐND thị xã khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thống nhất
giới thiệu 76 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã.
12. X.B. Bắc Ninh: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử // Bưu
điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 5. Số 38
Ngày 25/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ
công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bắc Ninh, số 3772).
13. VÂN GIANG. Hội Luật gia tỉnh: Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Trưng cầu ý dân // Bắc Ninh. - 2016. Ngày 30 tháng 3. - Tr 7. Số 3774
Ngày 28/3, Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Trưng cầu ý dân cho cán bộ, hội
viên.
14. PHƯƠNG MAI. Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử
tại thành phố Bắc Ninh // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 8. Số 3778
Ngày 4/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn
Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy
ban Bầu cử và Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh về công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
15. LƯU HẰNG. Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 // Bắc
Ninh. - 2016. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 3. Số 3780
Ngày 5/4, Ủy ban MTTQ phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh phối hợp với khu
phố Nguyễn Trãi của phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với
đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu
Quốc hội, ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và các đồng chí ứng cử viên đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang cư trú trên địa bàn khu phố.
16. THẢO NGUYÊN. Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tình hình triển
khai thực hiện kế hoạch bầu cử tại Tiên Du // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 7
tháng 4. - Tr 3. Số 3780
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Tiếp tục chương trình công tác, ngày 6/4, Đoàn giám sát của Thường trực
HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND
tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử và Thường trực
HĐND huyện Tiên Du về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
17. PHƯƠNG MAI. Thường trực HĐND tỉnh giám sát triển khai công
tác bầu cử tại huyện Yên Phong // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 8 tháng 4. - Tr 7.
Số 3781
Ngày 7/4, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó
Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn có
buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử và Thường trực HĐND huyện Yên Phong về
tình hình triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
18. XUÂN ME. Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người tự ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 8. Số 3783
Ngày 8/4, Ủy ban MTTQ xã Hán Quảng, huyện Quế Võ tổ chức hội nghị
lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
19. B.A. Công an tỉnh: Xuất quân bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 // Bắc Ninh. - 2016. Ngày 13 tháng 4. - Tr 8. Số 3784
Ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ xuất quân bảo vệ bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021. Đại tá Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công
an tỉnh chủ trì buổi lễ.
20. XUÂN ME. Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tập huấn công tác bầu cử cho
cán bộ Hội các cấp // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 2. Số 3785
Ngày 13/4, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn
cho cán bộ Hội các cấp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
21. KHÁNH AN. Bắc Ninh: Bảo đảm 100% cử tri thực hiện quyền và
nghĩa vụ bầu cử : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu
nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 2. Số 107
Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với thị xã Từ Sơn về công tác
chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021. Qua buổi làm việc, Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận những kết quả triển khai
thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử của thị xã Từ Sơn.Thị xã đã lập danh sách
sơ bộ 76 người ứng cử HĐND thị xã và 658 người ứng cử đại biểu HĐND cấp
xã.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

56

“Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”
22. HẢI PHONG. Bắc Ninh: Chốt danh sách chính thức người ứng cử
ĐBQH và HĐND : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 2. Số 108
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần 3 lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi trao đổi
thảo luận, hội nghị thống nhất danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH
khóa XIV và 92 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bắc Ninh, số 3788).
23. THU HUYỀN - THẢO NGUYÊN. Bàn giao biên bản Hội nghị Hiệp
thương lần thứ 3 và Danh sách những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 20162021 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 1. Số 3789
Ngày 19/4, tại Sở Nội vụ, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao biên bản Hội nghị
Hiệp thương lần 3 và Danh sách những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
24. XUÂN ME. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bầu cử
cho tín đồ Phật giáo // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 3. Số 3788
Ngày 17/4, tại chùa Diên Quang, Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ), Ban Trị
sự Giáo hội Phật giáo huyện Quế Võ phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ
biến chính sách pháp luật và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 cho các tín đồ Phật giáo trong tỉnh.
25. XUÂN BÌNH. Thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử //
Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 3. Số 3788
TP Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, dưới
nhiều hình thức để nhân dân trong thành phố hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự kiện
chính trị trọng đại này.
26. N.M. Bắc Ninh: Đánh giá kết quả bước một công tác bầu cử // Bưu
điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 4. - Tr 4. Số 50
Ngày 22/4, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chỉ đạo
thực hiện bước một công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 120).
27. THÀNH TRUNG. Quế Võ phát huy dân chủ trong công tác nhân sự
bầu cử HĐND các cấp // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 3. Số 3794
Bài viết về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Quế Võ.
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28. XUÂN BÌNH. Gia Bình tích cực tuyên truyền cho ngày bầu cử // Bắc
Ninh. - 2016. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 3. Số 3794
Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Gia Bình đang tập trung triển khai tuyên truyền
sâu rộng với người dân.
29. THU HUYỀN. Ủy ban Bầu cử tỉnh: Họp báo công bố danh sách
chính thức các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV khu vực Bắc Ninh
và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 28
tháng 4. - Tr 8. Số 3795
Ngày 27/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức họp báo công bố danh sách chính
thức các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV khu vực Bắc Ninh và Đại
biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 119).
30. PHƯƠNG MAI. Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển
khai công tác bầu cử tại huyện Quế Võ và Lương Tài // Bắc Ninh. - 2016. Ngày 28 tháng 4. - Tr 8. Số 3795
Trong 2 ngày 26-27/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do
đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ
tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực HĐND, Ủy
ban Bầu cử huyện Quế Võ và Lương Tài.
31. P.M. Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại
huyện Thuận Thành // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 1. Số 37963798
Ngày 28/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí
Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy
ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực HĐND, Ủy ban
Bầu cử huyện Thuận Thành.
32. MAI PHƯƠNG. Gia Bình, Yên Phong : Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, giám
sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 5
tháng 5. - Tr 1. Số 3800
Ngày 4/5, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử
tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Gia Bình và Yên Phong.
33. MAI PHƯƠNG. Quế Võ : Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, giám sát công tác
chuẩn bị bầu cử tại các địa phương // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 7.
Số 3800
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Ngày 4/5, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm
tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Quế Võ.
34. PHƯƠNG MAI. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
tại các TP Bắc Ninh và huyện Yên Phong // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 6 tháng
5. - Tr 1. Số 3801
Ngày 5/5, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử
tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại TP Bắc Ninh.
35. PHƯƠNG MAI. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại
các TP Bắc Ninh và huyện Yên Phong // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 6 tháng 5. Tr 8. Số 3801
Ngày 5/5, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Phó Trưởng Ban Thường trực chỉ đạo Bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Yên Phong.
36. XUÂN ME. Tỉnh Đoàn: Tập huấn công tác bầu cử cho gần 300 cán
bộ Đoàn // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 6 tháng 5. - Tr 7. Số 3801
Ngày 5/5, Tỉnh Đoàn tổ chức lớp tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho gần 300 cán
bộ Đoàn chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở.
37. H.T. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Gần 300 đoàn viên, thanh niên
xem phim tuyên truyền về bầu cử // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 13 tháng 5. - Tr
7. Số 3806
Ngày 11/5, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh khai mạc đợt chiếu
phim tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
38. Danh sách và Chương trình hành động của những người ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2 (Gồm thị xã Từ Sơn và các
huyện: Tiên Du, Yên Phong) // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 1. Số
3805
Danh sách và Chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2 gồm thị xã Từ Sơn và các huyện: Tiên
Du, Yên Phong.
39. Danh sách và Chương trình hành động của những người ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 3 (Gồm: các huyện Lương Tài,
Gia Bình và Thuận Thành) // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4+5.
Số 3806
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Danh sách và Chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 3 gồm: các huyện Lương Tài, Gia Bình
và Thuận Thành).
40. V.A. Hội Nông dân tỉnh: Hơn 160 đại biểu được tập huấn công tác
bầu cử // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 7. Số 3806
Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021 cho hơn 160 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Hội các cấp trên địa bàn tỉnh.
41. NHÓM PHÓNG VIÊN. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri // Bắc Ninh. 2016. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 8. Số 3806
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại địa phương cư trú gồm các
huyện: Tiên Du, Lương Tài, Yên Phong, TP Bắc Ninh...
42. NHÓM PV. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày
17 tháng 5. - Tr 8. Số 3808
Trong hai ngày 14 và 16/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri tại các địa phương
để vận động bầu cử.
43. THU HUYỀN. 600 chi hội Phụ nữ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên
truyền bầu cử // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 4. Số 3808
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên
truyền bầu cử cho hội viên tại thôn Đạo Tú, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.
44. ĐỨC ANH. Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV số 1 kiểm tra
công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ // Bắc
Ninh. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 7. Số 3809
Ngày 17/5, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh,
Trưởng Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV số 1 kiểm tra công tác chuẩn bị
bầu cử tại TP Bắc Ninh và huyện Quế Võ.
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