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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Để đảm bảo cuô ̣c bàu cử đại biểu Quốc hô ̣ i khốa XV và bầu cử đại biểu 
Hô ̣ i đồng nhân dân các cáp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đúng pháp lua ̣ t, an 
toàn, tiết kiê ̣m, bàu được những đại biểu đủ tiêu chuản, đại diê ̣n cho ý chí, 
nguyê ̣n vộng của Nhân dân; căn cứ Lua ̣ t bàu cử đại biểu Quốc hô ̣ i và đại biểu 
Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Ủy ban bầu cử Huyện 
Như Thanh ban hành Kế hôạch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể 
như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Việc triển khai, thực hiện các văn bản của Trung tương, của 
Tỉnh của huyện về công tác bầu cử 

- Các Chỉ thị của Bộ Chính trị; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền 
địa phương; các Chị thị, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của Chính 
phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.... 

- Chi ̉thi ̣của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác bàu cử. 

- Các văn bản của Hội đồng nhân dânhuyện; Ủyban nhân dân huyện, 
Ủy ban bầu cử huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban 
bầu cử huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyệnvềtriển khai, tổ 
chức thực hiện cuộc bầu cử. 

- Kế hôạch, văn bản hướng dẫn của các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử 
huyện. 

- Văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử của các cơ quan, đơn vị có 
liên quan. 

2. Việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử, bao gồm: 

- Tuyên truyền, phổ biến Lua ̣ t bàu cử đại biểu Quốc hô ̣ i và đại biểu 
Hội đồng nhân dân, Lua ̣ t Tổ chức Quốc hô ̣ i, Lua ̣ t Tổ chức chính quyền địa 
phương và các văn bản lãnh đạô, chỉ đạô, hướng dẫn bầu cử của trung ương, 
địa phương. 
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- Thành la ̣p các tổ chức phụ trách bàu cử (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, 
Tổ bầu cử) và các tổ chức giúp việc ở các xã, thị trấn. 

- Viê ̣c chuản bi ̣phương tiê ̣n thông tin liên lạc, các điều kiê ̣n va ̣ t chát 
chuản bi ̣cho cuô ̣c bàu cử. 

- Tổ chức triển khai, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chô các cán bộ, 
công chức và những người trực tiếp tham gia công tác bầu cử. 

- Tổ chức tiếp nha ̣n hồ sơ ứng cử. 

- Tổ chức hô ̣ i nghi ̣hiê ̣p thương. 

- Công bố danh sách những người ứng cử. 

- La ̣p danh sách cử tri. 

- Bảô đảm an ninh, tra ̣ t tự, y tế (nhất là các phương án phòng, chống 
dịch Covid-19) cho cuô ̣c bàu cử. 

- Tiǹh hiǹh và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuô ̣c bàu cử. 

- Viê ̣c tuyên truyền, va ̣ n đô ̣ng nhân dân tham gia bàu cử. 

- Diễn biến, tình hình trông ngày bầu cử. 

- Công bố kết quả bàu cử. 

Ngoài những nô ̣ i dung về công tác bàu cử nêu trên, các Đôàn kiểm tra 
và thành viên của Ủy ban bầu cử huyện có thể bổ sung các nội dung để chỉ 
đạô, kiểm tra chô phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. 

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Hình thức kiểm tra công tác bầu cử 

- Thành viên Ủy ban bầu cử huyện căn cứ Thông báô số 06/TB-UBBC 
ngày 01/02/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về phân công nhiệm vụ đối với 
thành viên Ủy ban bầu cử, chủ độngkiểm tra thực tế hôặc phối hợp với các 
phòng, ban, đơn vị liên quanthành lập Đoàn để kiểm trathực tế công tác bầu 
cử theo nhiệm vụ hôặcđịa phương được phân công. 

- Tùy tình hình thực tế, Ủy ban bầu cử huyện thành lập các Đoàn để 
kiểm tra công tác bầu cử tại các xã, thị trấn. 

2. Thời gian kiểm tra 

a) Đợt 1 từ ngày 20/4 đến ngày 28/4/2021, nô ̣ i dung kiểm tra gồm: 

- Viê ̣c thành la ̣p Ủy ban bàu cử ở cácxã, thị trấn. 

- Tiǹh hiǹh triển khai giới thiê ̣u người ứng cử đại biểu Hô ̣ i đồng nhân 
dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Viê ̣c tổ chức hô ̣ i nghi ̣cử tri nơi công tác để giới thiê ̣u người ứng cử 
đại biểu Hô ̣ i đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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- Kết quả tổ chức Hội nghị hiê ̣p thương làn thứ nhất, thứ hai, thứ ba. 

- Viê ̣c nô ̣p hồ sơ ứng cử của người ứng cử (người được giới thiê ̣u ứng 
cử và người tự ứng cử). 

- Viê ̣c thành la ̣p Ban bàu cử đại biểu Hô ̣ i đồng nhân dân cấp xã, thị 
trấn. 

- Viê ̣c xác định khu vực bỏ phiếu; thành la ̣p Tổ bàu cử để thực hiê ̣n 
công tác bàu cử đại biểu Quốc hô ̣ i và đại biểu Hô ̣ i đồng nhân dân các cáp. 

- Viê ̣c la ̣p và niêm yết danh sách cử tri. 

- Viê ̣c giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú về những người ứng 
cử đại biểu Quốc hô ̣ i đã được Hô ̣ i nghị hiê ̣p thương làn thứ hai la ̣p danh 
sách sơ bô ̣ . 

- Viê ̣c tổ chức Hô ̣ i nghị hiê ̣p thương làn thứ ba và la ̣p danh sách chińh 
thức những người ứng cử đại biểu Hô ̣ i đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 
2021-2026. 

- Viê ̣c giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bàu cử, về 
những người ứng cử đại biểu Quốc hô ̣ i, đại biểu Hô ̣ i đồng nhân dân. 

- Viê ̣c triển khai công tác bảo vê ̣  an ninh, tra ̣ t tự an toàn xã hô ̣ i, y tế 
trong cuô ̣c bàu cử ở điạ phương (nhất là các phương án phòng, chống dịch 
Covid-19). 

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuô ̣c bàu cử. 

- Công tác chuẩn bị chô cuộc bầu cử. 

- Những ván đề nổi cộm và những ý kiến, kiến nghi ̣của điạ phương. 

- Nghe và cho ý kiến về những kiến nghi ̣của các điạ phương. 

b) Đợt 2 từ ngày 02/5 đến ngày 23/5/2021, nô ̣ i dung kiểm tra gồm: 

- Viê ̣c chuẩn bị, tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, ga ̣p gỡ cử tri và thực 
hiê ̣n quyền va ̣ n đô ̣ng bàu cử. 

- Viê ̣c niêm yết danh sách những người ứng cử. 

- Viê ̣c giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bàu cử, về 
những người ứng cử đại biểu Quốc hô ̣ i, đại biểu Hô ̣ i đồng nhân dân. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền về cuô ̣c bàu cử. 

- Công tác đảm bảo an ninh tra ̣ t tự, an toàn, y tế cho cuô ̣c bàu cử (nhất 
là các phương án phòng, chống dịch Côvid-19). 

- Công tác chuẩn bị chô cuộc bầu cử (in ấn cấp phát tài liệu; chuẩn bị 
phòng bỏ phiếu; trang trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị dấu, hòm phiếu…). 

- Diễn biến, tình hình trông ngày bầu cử. 
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- Những ván đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của điạ phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ủy ban bầu cử huyện chủ động sắp xếp, bố trí lịch để 
tiến hành kiểm tra thực tế thêô nội dung nêu trên; định kỳ báô cáô kết quả 
vào các ngày 18/4, 29/4, 10/5, 18/5 và 23/5/2021 hôặc báô cáô đột xuất 
về Phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử huyện để tổng 
hợp, thêô dõi tiến độ chung. 

2. Giao phòng Nội vụ kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của 
các thành viên Ủy ban bầu cử huyện trong quá trình chỉ đạô, kiểm tra các 
địa phương được phân công, báô cáô Chủ tịch Ủy ban bầu cửhuyệnđể xêm 
xét, giải quyết thêô thẩm quyền hôặc báô cáô cơ quan có thẩm quyền xem 
xét, giải quyết thêô quy định./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban bầu cử huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các Tổ chức đoàn thể huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy và các Ban của Huyện ủy; 

- Các ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

- HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử các xã, Thị trấn; 

- Lưu: UBBC. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Đặng Tiến Dũng 
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