
BỘ NỘI VỤ 

 

Số:           /BNV-VP 
V/v phối hợp thực hiện công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                      Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Để đảm bảo kịp thời nắm bắt thông tin về công tác tổ chức bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để 

phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện như sau: 

1. Báo cáo nhanh tình hình và kết quả bầu cử về Bộ Nội vụ, cụ thể như sau: 

a) Trước ngày bầu cử (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 22/5/2021). Nội dung báo 

cáo theo chi tiết tại Phụ lục I, tần suất báo cáo 01 lần/ngày. 

b) Ngày bầu cử 23/5/2021. Nội dung báo cáo theo Phụ lục II, tần suất báo cáo 

02 giờ/lần (bắt đầu từ 9h00 đến 21h00 ngày 23/5/2021). 

2. Kết nối điểm cầu trực tuyến từ trụ sở Bộ Nội vụ với Ủy ban bầu cử các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Điểm cầu: 

- Điểm cầu chính tại Phòng họp số 1, Trụ sở Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất 

Thuyết – Nam Từ Liêm – Hà Nội. 

- Điểm cầu của Ủy ban bầu cử 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định) và thông báo cho Bộ Nội vụ biết để kết nối. 

b) Thời gian kết nối và test các điểm cầu từ 8h30 ngày 19/5/2021 đến 

18h00 ngày 21/5/2021. 

c) Kỹ thuật kết nối 

Bộ Nội vụ cung cấp phần mềm trực tuyến (có tài liệu hướng dẫn cài đặt 

phần mềm, Phụ lục III kèm theo). Đề nghị các địa phương cử cán bộ kỹ thuật chủ 

động liên hệ với công chức của Bộ Nội vụ để được hỗ trợ (Đ/c Phạm Quang Trung, 
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điện thoại 0984638358; Đ/c Nguyễn Duy Thư, điện thoại 0904819959; Đ/c Vũ 

Đức Nhã, điện thoại 0983610982). 

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chủ động phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c); 

- LĐ Văn phòng Bộ và các Phòng, Đội (để t/h); 

- Lưu: VT, VP(HC-QT). 

TL. BỘ TRƢỞNG 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

  Vũ Đăng Minh 
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PHỤ LỤC I 

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TRƢỚC NGÀY BẦU CỬ 

(Kèm theo Công văn số     /BNV-VP ngày     /5/2021 của Bộ Nội vụ) 

 

Báo cáo nhanh tình hình trước ngày bầu cử định kỳ 01 ngày một lần (bắt 

đầu từ ngày 17/5/2021): 

1. Nội dung báo cáo 

a) Khái quát tình hình và kết quả triển khai thực hiện: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát; 

- Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; 

- Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử: Các hình thức, nội dung tuyên truyền; 

- Các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các biện pháp tổ 

chức bỏ phiếu tại khu vực cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà và cách ly y 

tế tại một khu vực bỏ phiếu; 

- Điểm nóng, phức tạp phát sinh trên địa bàn (nếu có); 

- Tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ bầu cử; 

- Việc tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo: Đã giải quyết, chưa giải 

quyết, lý do tại sao (nếu có); 

- Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ký thuật phcujc vụ ngày bầu cử. 

b) Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của địa phương. 

2. Cách thức báo cáo 

Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ theo địa chỉ email: lyquocphu0505@gmail.com 

hoặc qua văn thư của Bộ Nội vụ theo trục liên thông văn bản điện tử (Voffice). 
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PHỤ LỤC II 

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH  

TRONG NGÀY BẦU CỬ 23/5/2021 

(Kèm theo Công văn số     /BNV-VP ngày     /5/2021 của Bộ Nội vụ) 

 

1) Nội dung báo cáo 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh định kỳ 02 giờ một lần (bắt 

đầu từ 9h sáng) về những nội dung sau: 

- Việc tổ chức khai mạc bầu cử (chỉ báo cáo 01 lần); 

- Diễn biến của cuộc bầu cử; tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu; không khí 

ngày bầu cử; dư luận trong Nhân dân về cuộc bầu cử và các ứng cử viên; 

- Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết ảnh 

hưởng đến việc bầu cử; 

- Tình hình bầu cử ở những nơi được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý 

cho bầu cử sớm; 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn, y tế; tình hình ở các điểm 

nóng và việc xử lý (nếu có); 

- Tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu; 

- Các điều kiện vật chất – kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử; 

- Những tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bầu 

cử Bộ Nội vụ để giải quyết trong quá trình bầu cử (nếu có). 

2) Cách thức báo cáo 

Báo cáo nhanh trong ngày bầu cử được thực hiện trực tiếp thông qua đường 

truyền kết nối trực tiếp; đồng thời gửi về địa chỉ email: lyquocphu0505@gmail.com. 
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PHỤ LỤC III 

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

(Kèm theo Công văn số     /BNV-VP ngày     /5/2021 của Bộ Nội vụ) 

 

1. Thông tin đầu mối hỗ trợ kỹ thuật tại Bộ Nội vụ 

ST

T 
Họ và tên Số điện thoại Hòm thƣ 

1 
Phạm Quang Trung – 

KS 
0984638358 phamquangtrung@moha.gov.vn 

2 Nguyễn Duy Thư – KS 0904819959 nguyenduythu@moha.gov.vn 

3 Cầm Phương -KS 0915564796 camphuong@moha.gov.vn 

4 Vũ Đức Nhã 0983610982 vuducnha@moha.gov.vn 

2. Tham gia Nhóm chat zalo hỗ trợ trực tuyến 

- Địa chỉ: https://zalo.me/g/tbjfdq173 

- Hoặc quét mã QR sau: 

 
Lƣu ý: khi tham gia nhóm zalo, đề nghị các tỉnh đổi tên hiển thị của tỉnh 

để Quản trị viên tiện liên hệ khi cần thiết 
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HƢỚNG DẪN THAM GIA HỌP TRÊN HỆ THỐNG  

HỌP TRỰC TUYẾN CỦA BỘ NỘI VỤ 

1. Yêu cầu về thiết bị,  đƣờng truyền, kết nối âm thanh, hình ảnh 

- 01 máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có kết nối mạng thông qua dây 

mạng (để đảm bảo chất lượng đường truyền). 

- Yêu cầu về trình duyệt web: trình duyệt Chrome (phiên bản từ 70 hoặc mới 

hơn). 

- Yêu cầu cầu băng thông 2 chiều đến hệ thống Họp trực tuyến: 5 Mbps. 

- Yêu cầu về tường lửa: đối với các đơn vị có hệ thống tường lửa yêu cầu mở 

các cổng sau để đảm bảo kết nối đến hệ thống Họp trực tuyến: 

+ 80, 443/TCP 

+ 10000/UDP 

- Yêu cầu về thiết bị âm thanh, hình ảnh 

+ Thiết bị Camera có chất lượng HD trở lên, phù hợp với không gian phòng họp, 

đảm bảo hình ảnh rõ nét của người phát biểu 

+ Thiết bị âm thanh: 

 Nếu phòng họp có sẵn thiết bị âm thanh (Loa, Mic cổ ngỗng, ...) thì có 

thể kết nối máy tính vào các thiết bị này để sử dụng. Sau đó, cấu hình lựa chọn 

thiết bị âm thanh phù hợp trong giao diện web của phòng Họp trực tuyến. 

 Nếu phòng họp không có sẵn thiết bị âm thanh có thể sử dụng các thiết 

bị Loa Mic tích hợp phù hợp với không gian phòng họp. 

2. Tham dự họp  

Để thực hiện tham dự họp trên máy tính, máy tính cần cài đặt trình duyệt web 

Google Chrome  phiên bản mới nhất, các bước tham dự họp: 

Bƣớc 1. Mở Google Chrome, truy cập phòng họp tại địa chỉ: 

https://meeting.moha.gov.vn/baocaocongtacbaucu 

Bƣớc 2. Điền mật khẩu phòng họp baocaocongtacbaucu để được tham 

gia cuộc họp; mật khẩu 419867 
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Bƣớc 3. Thiết lập tên điểm cầu tham dự: Bấm chuột vào hình ảnh thu nhỏ của 

điểm cầu, nhập tên sau đó bấm phím Enter (hoặc bấm chuột ra khu vực hình 

lớn). 

 

3. Các chức năng điều khiển khi tham gia họp 

3.1. Bật tắt âm thanh, hình ảnh 
 

 
1: Bật tắt Mic (chỉ bật Mic khi chủ tọa cho phép phát biểu) 

2: Bật tắt Camera 

3.2. Chức năng tƣơng tác 
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1: Chia sẻ màn hình 

2: Giơ tay xin phát biểu (dùng để yêu cầu chủ tọa cho phát biểu) 3: Bật tắt cửa 

sổ Chat 

4: Tính năng phụ đề (nếu có) 

3.2.1. Kiểm tra chất lƣợng kết nối mạng 

Chất lượng kết nối mạng là vô cùng quan trọng trong quá trình truyền tải âm 

thanh và hình ảnh. Ở độ phân giải tối ưu, băng thông mạng yêu cầu ~ 5 Mbps. 

Dưới đây là hình ảnh trạng thái kết nối có băng thông đảm bảo (biểu tượng 

xanh, thống số mất gói tin 0%) 
 

 

4.  Nguyên tắc khi tham dự họp trực tuyến 

- Trong một cuộc họp trực tuyến có nhiều điểm cầu tham gia, chỉ 01 điểm 

được bật Mic phát biểu để đảm bảo thông tin được truyền tải rõ ràng tới các 

điểm cầu khác. 

- Các điểm cầu khi tham gia phòng họp, cần chủ động tắt Mic (xem mục 3 

phần bật tắt chức năng âm thanh, hình ảnh). Khi cần phát biểu dùng tính năng Giơ 

tay yêu cầu phát biểu. Sau khi chủ tọa mời phát biểu mới bật Mic để phát biểu. 

- Trong các trường hợp sau, các thành viên tham gia họp cần thực hiện tắt 

chế độ Video, để chế độ âm thanh và chỉ mở lại khi phát biểu (Hướng dẫn Bật/Tắt 

chế độ Video tại mục 3.1): 

+ Số lượng điểm cầu tham gia phòng họp >=30 điểm; 

+ Thiết bị tham gia họp (Điện thoại, máy tính bảng, PC, Laptop,…) bị 

treo, đơ; 

+ Chất lượng mạng không ổn định (Vị trí sóng wifi, 3G, 4G chập chờn); 

- Mọi điểm cầu tham gia họp phải tuân theo điều khiển từ điểm cầu chính 

- chủ tọa - tại Bộ để đảm bảo cuộc họp được ổn định, thông tin trao đổi được rõ 

ràng, chính xác. 
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