
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc Ip - Ti, do - Hnh phüc 

S: 04 /CT-UBND Ninh BInh, ngày  .22'  tháng 01 nám 2021 

Cm Tm 
A A . A A • A A Ye vice to chirc cuçc bau cir du bieu Quoc hçn khoa XV 

và bu cü' diii biu Hi 81ng nhân dan các cap, nhim kr 2021-2026 

Ngày 20/6/2020, B ChInh tn dã ban barth Chi thj s 45-CT,TW v lânh dto 
cuc bâu dai  biêu Quôc hi khóa XV và bâu ci dai  biêu Hi dông nhân dan 
các cap, nhim k' 2021-2026; Quôc hi khoá XIV, k' h9p thir 10 dã ban hành 
Nghj quyêt so 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 ye Ngày bâu cir dai  biêu Quôc hi 
Khóa XV và dai  biêu Hi dông nhân dan các cap nhim kS'  202 1-2026, theo do 
ngày bâu ci sê dugc tiên hành vào ngày Chü nht 23 tháng 5 näm 2021. 

Thirc hin Chi thj s 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 cüa Thu tuàng ChInh phü 
ye tO chirc cuc bâu cir dai  biêu Quôc hi khóa XV và dai  biêu Hi dông than dan 
các cap, nhim k' 202 1-2026; Chi thj so 04-CT/TU ngày 11/01/2021 cüa Ban 
Thumg vii Tinh üy Ninh BInh ye länh dao  cuc bâu Cu di biêu Quôc hi khóa XV 
và bâu biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim k' 202 1-2026. Dê tp trung 
1nh do, chi do, to chi'rc cuc bâu c1r dai  biêu Quôc hi khóa XV và dai  biêu 
Hi dông nhân dan các cap, nhim kST 2021-2026 báo dam dan chü, bInh däng, 
dung pháp 1ut, an toãn, tiêt kim và thirc sir là ngày hi cüa toàn dan; tao diêu kin 
thun lçii nhât dê nhân dan thirc hin day dü quyên lam chü cüa mInh trong vic 
lira ch9n, giài thiu, bâu ngi.nM có dü dirc, dü tài, x1rng dáng dai  din cho nhãn dan 
tai Quôc hi và Hi dông nhân dan các cap, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh chi thj: 

1. Các Sâ, ban, ngành cüa tinh trong phm vi chüc nàng, nhim v11, quyn h?n 
duçic giao, chU dng thrc hin tot các ni dung cong vic Co lien quan den cong 
tác chuân bj, to chüc thirc hin cOng tác bâu c11, cii the nhu sau: 

a) Sâ Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hcip v&i Sâ Van hoá th thao 
và các co quan lien quan có kê hoach  triên khai, chi dao  và hiiâng dan Báo Ninh Binh, 
Dài phát thanh và Truyên hInh tinh, các co quan thông tin, báo chI a Trung uang và 
dja phucing, to chüc tuyên truyên kjp th&i, sâu rng trong can b, cong chüc, 
viên chirc, 1irc lrn7ng vu trang va các tang Rip than dan ye nghia, tam quan trçng 
cüa cuc bâu cu dai  bieu Quôc hi khóa XV và dai  biêu Hii dOng nhân dan các cap 
nhiêm kS'  2021-2026; Luât Bau cà dai  biêu Quôc hi yà dai biêu Hi dOng than dan 
và các ni dung ca bàn cüa Lust To chüc Quôc hi, Lust TO chüc chInh quyên 
dja phixang, Lut si~a dôi, bO sung mt sO diêu cüa Lut To chüc ChInh phü yà 
Lut TO chuc chInh quyen dja phixng yà các van bàn huO'ng dan cüa cap trên y 
Cong tác bâu Cu. 
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b) Sâ Giao thông vtn tãi, Sâ Thông tin và Truyn thông, Biiu din tinh, 
Cong ty TNHH Mt thành viên Din 1irc Ninh BInh xây dirng kê hoach, phuo'ng an 

the, nhäm bào dam giao thông, thông tin lien 1c thông suôt và cung cap din 
lien tiic trong qua trInh chuân bj, to chirc bâu ci, dc bit là 03 ngày truóc, trong 
và sau ngày bâu cir. 

c) Sâ Y t chü trI, phi hçipvói các co quan lien quan thithng xuyên theo 
dOi tmnh hInh, tiêp tiic thirc hin quyêt lit, dông b, hiu qua các thim vçi, giài pháp 
phông chOng djch Covid-19; chü dng xây dirng các phrnmg an và hu&ng dan các 
dja phuang xây dirng phucing an 1rng phó vâi nhIfrig tInh huông djch bnh có the 
xãy ra trong thñ gian chuân bj và to chrc bâu ci. 

d) Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn chü tn, phi hçip vó'i các Co quan 
lien quan xây dirng các phuong an phông chông, chü dng 1rng pho vâi nhftng 
diên biên, tInh huông thiên tai có the xãy ra lam ành hung tai cuc bâu cir. 

d) Cong an tinh, B Chi huy Quan sir tinh, B Chi huy B di Biôn phông tinh 
xay dimg kê hoch, phuung an triên khai hrc hxqng bão dam an ninh chInh tr và 
tr,t tir, an toàn xã hi trong suôt qua trInh chuân bj, to chirc cuc bâu Cu, dc bit 
chü tr9ng bão dam an ninh, trt tir tai  nhUng dja bàn trçng diem, khu vçrc trçng yêu 
ye quôc phông, an ninh; chi do và hu&ng dan các lirc luqng vu trang trên dja bàn 
tham gia cuc bâu cir. 

e) C1ic Thng kê tinh có trách nhim rà soát, cung c.p s lieu dan s tInh 
den th?iyi diem ngày 31/12/2020 cüa t1mg huyn, thành phô và cüa các xã,phuông, 
thj trân dê lam can cü tInh so lung dai  bieu Hi dông nhân dan các cap & môi 
don vj hành chInh; phôi hçrp S& Ni vi tong hcip kêt qua bâu Cu; hu&ng dan Chi ciic 
Thông kê các huyn, thành phô giüp Uy ban nhân dan cap huyn và các to chirc 
bâu cü 1p biên bàn và thông kê kêt qua bâu cir trên dja bàn. 

g) Thanh tra tinh chü trI, ph& hçip v&i các Co quan lien quan hu&ng dk vic 
k khai tâi san dOi vó'i nguà'i duçc gi&i thiu 1rng cir di biêu Quôc hi và di bieu 
Hi dông nhan dan các cap theo quy djnh; chU trI, phôi hçp v&i cac S&, ban, 
ngành, dja phuung tp trung giãi quyêt kjp th&i, dung pháp lut các khieu ni, 
to cáo cüa Cong dan; tham mu'u Uy ban nhân dan tinh và Uy ban bâu cü tinh 
giài quyêt các khiêu nai,  to cáo cüa cong dan lien quan den cong tác bâu cü theo 
dUng quy djnh. 

h) S& Tài chinh chU trI, pMi hçip v&i S& Ni vi tham muu cho Ui ban 
nhân dan tinh kp th&i phân bô kinh phi phic vi cong tác bâu CU; hithng dan các 
don vj, dja phuong vic quail i, sU diing và thanh quyêt toán kinh phi bâu cU theo 
dUng quy djnh. 

i) S& Ni vi là co quan thuxng trirc, chju trách nhim tham muu, giUp 
Uy ban nhân dan tinh, ChU tjch Uy ban nhân dan chi dao  cac Sâ, ban, ngành, 
Uy ban nhân dan các cap thirc hin tot cong tác bâu CU; kiêm tra, don dOe vic 
thrc hin các quy djnh cUa pháp lut ye bâu cU và các van bàn huàng dan cUa 
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Trung uong, cüa tinh v cong tác b&u c1r; tham mizu U ban than dan tinh thành 1p 
các to chüc phii trách bâu cir trên dja bàn tinh theo dng kê hoch, ljch trInh 
dä ban hành; hu&ng dan các dja phirnng thành 1p các to chirc phii trách bâu c1r a 

dja phrnmg và nghip vi ye cong tác bâu cir; triên khai vic khac dâu cho các 
to cht'rc phii trách bau cir; chü trI in an các loai  tài 1iu, biêu mâu theo quy djnh 
phiic vii cOng tác bâu c1r; phôi hçip cht chê vâi Van phông Uy ban nhân dan tinh, 
các Co quan lien quan và Uy ban nhân dan các huyn, thành phô theo dOi, cp nht 
tInh hInh chuân bj, tiên d thirc hin cOng tác bâu cü dê kjp th?yi tong hqp, báo cáo 
Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch U' ban nhân dan tinh và Uy ban bâu cü tinh; chü tn, 
phôi hqp vOi Ciic Thông ke tinh gilip Uy ban bâu cir tinh tong hçip kêt qua bâu cir 
trên dja bàn toàn tinh dê báo cáo theo quy ctjnh; thirc hin các nhim vi khác 
lien quan den cOng tác bau cir theo chi dao  cüa Uy ban nhân dan tinh và Uy ban 
bâu cir tinh; tham mu'u tong kêt cOng tác bâu ci:r theo dñng quy djnh cüa pháp lut. 

2. Uy ban nhân dan các cp có k hoach chi dao  và trin khai tèi chi'rc tic 
hin cuc bâu dai  biêu Quôc hi và dai  biêu Hi dông nhân dan các cap theo dung 
chi do cüa Trung uong và cüa tinh; triên khai Lut Bâu cir dai  biêu Quôc hi va 

dai bieu Hi dOng nhân dan, các van bàn huàng dn cüa cap trên ye cOng tác bâu 
cü den can bô vànhân dan i các xã, phumg, thj trân; chü dng thirc hin bão dam 
tiên d vic chuân bj cho cOng tác bâu ci'r theo dung kê hoach  và ljch trInh cüa 
Uy ban bâu cr các cap; chuân bj day dU các diêu kin 4t chat, k thut phçic vi 
tot cho cuc bâu cu; chü dng phôi hcip vói các cci quan lien quan quan trong vic 
giám sat, kiêm tra và thrc hin cong tác bâu cu; chi dao  gi vüng an ninh chInh tn, 
trt tir, an toàn xä hi và phông chOng djch bnh trên dja bàn, bão dam cho cuc 
bâu cü dixçc diên ra an toàn, dung pháp lut; tOng hqp tInh hInh tai  dja phiscrng và 
tiên d Cong tác bâu cu, báo cáo kjp thai theo quy djnh. 

Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành pM chju trách nhirn truóc 
Uy ban nhân dan tinh, Chü tch Uy ban nhân dan tinh ye cOng tác chi dao  to chrc, 
thirc hin cuc bâu ca theo quy djnh cüa pháp lut yà huâng dan cüa Hi dOng 
bâu cü quOc gia, US'  ban Thuang vii QuOc hi, Uy ban Trung uong Mt trn TO quOc 
Viôt Nam, ChInh phü, Thu tung ChInh phU, Tinh Uy, Hi dOng nhân dan tinh, 
Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, Uy ban Mt tr.n TO quOc 
Vit Nam tinh và các Sà, ban, ngành cüa tinh. 

3. Thu tnremg cac So', ban, ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn, thành pM 
can cü chüc näng, thim vi dugc giao, phát dng các phong trào thi dua 1p 
thành tIch chào mimg cuc bâu cü dai  biêu Quôc hi khoá XV và dai  biêu Hi dOng 
nhân dan các cap thim kS'  2021-2026; khân truong triên khai cOng tác chuan bj, 
to chüc cuc bâu cr và thirc hin tOt các nhim vii lien quan den cOng tác bau ca; 

kjp thai gai báo cáo den so' Ni vii de tong hp báo cáo Uy ban nhân dântinh, 
Chü tjch Uy ban nhan dan tinh, Uy ban bau ca tinh ye tInh hInh cOng tác chuân bj, 
triên khai và to chuc cuc bâu cr, ngày bâu cr dam bâo tiên d theo dung ljch tHnh 
cOng tác bâu ca. 



CHU TICH 

Phim Quang Ng9c 
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Chü tjch Uy ban nhân dan tinh yêu c.0 các cp, các ngành, Giám d& các 
Sâ, Thu trisô'ng các Ca quari ban, ngành cüa tinh, Uy ban nhân dan và Chü tjch 
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô nghiêm tüc triên khai, thc hin; chap hành 
nghiêm chê d thông tin, báo cáo ye tiên dO và kêt qua triên khai cong tác bâu cir 
theo dung ljch trinh, dam bão dê cuOc  bâu cü dai  biêu Quôc hOi  khóa XV và di biêu 
HOi dông nhan dan các cap nhim k' 202 1-2026 trén dja bàn tinh thành cong tOt dcp./ 

Noinhn: 
- Uy ban Thithng vii Quoc hi; 
- HOi dông bâu cir Quoc gia; 
- ChInh phü; 
- Ban Thinmg trirc Uy ban Trung uong 
MTT'Q Vit Nam; 
-BONoivu; 
- Ban Thumg vi Tinh ui'; 
- Thumg trrc HDND tinh; 
- Ban Thixng trVc U ban MTTQVN tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các thành vién U ban bâu cCr tinh; 
- Lành dao  VAn phông UBND tinh; 
- Các S&, ban, ngành, doàn the cUa tinh; 
- Các Huyn üy, Thành üy; 
- Th.r?mg trrc HDND các huyn, thành pho; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Báo Ninh BInh; 
- Dài Phát thanh và Truyen hInh tinh; 
- Thung trü TTXVN ti Ninh BInh; 
- Cong thông tin din tCr tinh Ninh BInh; 
- Luu VT, VP2, VP7. 
LQVP7BC2O2I 
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