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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số
85/2015/QH13 ngày 25/06/2Ỏ15; Nghị quyết số 118/2020/QH14 ngày 19/6/2020
của Quốc hội về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết số 133/2020/QH14
ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày
20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CTTTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp
vụ 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; Chỉ thị so 04-CT/TU ngàỵ 11/01/2021 cua Ban
Thưcmg vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về lãnh đạo cuộc bầu cử đại điểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số
01/CT-UBND ngày 22/01/2021 của ủ y ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ
chức cuộc bầu cử đại điểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của ủ y ban nhân
dan tỉnh Ninh Bình về việc thành lập ủ y ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa xy và
bậu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026; để các
cấp, các ngành trong tỉnh thống nhất, chủ động triển khai tổ chức thực hiện công tác
bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là
ngày hội của toàn dân, ủ y ban bầu cử tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển khai
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 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/05/2021; là đợt vận
động và sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lóp nhân dân; tạo điều kiện thuận
lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình nhằm lựa chọn, giới
thiệu, bầu những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và
quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong
nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do
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dân và vì dân; là dịp để toàn Đảng, toàn dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ xxn đã đề ra.
2. Yêu cầu
- Cuộc bầu cử phải được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an
toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; bảo đảm các điều kiện thuận lợi
nhất để mọi công dân được thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc
ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật
- Bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật. Đại biểu được
bâu là những người tiêu biêu vê phâm chât, đạo đức và năng lực, có quan diêm, lập
trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện
thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
- ủ y ban nhân dân các cấp phối họp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân
dân, Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức phụ trách
bầu cử, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị
liên quan để thực hiện tốt trách nhiệm được phân công, làm tốt các bước chuẩn bị
theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, ủ y ban Trung ương MTTQVN,
của các cơ quan Trung ương liên quan và của tỉnh về việc thực hiện công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026.
- Trước, trong và sau quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử phải đảm bảo giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết họp tuyên truyền về bầu cử với tuyên
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; bên cạnh việc làm tốt công tác bầu cử là
nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ
chức xã hội, đồng thời phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021 của tỉnh và các địa phương.
n. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC c ụ THẺ
1. Tổ chức các Hội nghị triển khai công tác bầu cử
1.1. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển
khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời gian: Ngày 05/02/2021.
Ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, các huyện, thành phố và xã,
phường thị trấn triển khai tiếp các công việc cụ thể của đơn vị; tổ chức Hội nghị
triển khai tại đơn vị mình (nếu cần thiết). Thời gian xong trước ngày 07/02/2021.
2. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử
2.1. Thành lập ủ y ban bầu cử
ủ y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sau khi thống nhất vói Thường trực
Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp
quyết đinh thành lập ủ y ban bầu cử (theo Luật định chậm nhất là 105 ngày trước ngày
bầu cử, tức ngày 07/02/2021).
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a) Thành lập ủ y ban bầu cử tình
- Thời gian: Ngày 22/01/2021.
- ủ y ban bầu cử tỉnh có 31 thành viên gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, và các
ủ y viên là đại diện Thường trực HĐND, ủ y ban nhân dân,^ ủ y ban MTTQVN tỉnh và
một số cơ quan, tổ chức hữu quan để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Danh sách ủ y ban bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 phải
được gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban
thường trực UBTWMTTQ Việt Nam (Khoản 1, Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biếu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015).
b) Thành lập ủ y ban bầu cử cấp huyện
- Thòi gian: Trước ngày 29/01/2021.
- ủ y ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ 11 đến 15 thành
viên gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, và các ủ y viên là đại diện Thường trực Hội đồng
nhân dân, ủ y ban nhân dân, ủ y ban MTTQVN cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức
hữu quan. Danh sách ủ y ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được
gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân và Ban Thường trực ủ y ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp (Khoản 2, Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015).
c) Thành lập ủ y ban bầu cử cấp xã
- Thòi gian: Trước ngày 29/01/2021.
- ủ y ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có từ 9 đến 11 thành viên
gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, và các ủ y viên là đại diện Thường trực Hội đồng
nhân dân, ủ y ban nhân dân, ủ y ban MTTQVN cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức
hữu quan. Danh sách ủ y ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phải được gửi
đến Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân và Ban Thường trực ủ y ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp (Khoản 2, Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015).
2.2. Thành lập Ban bầu cử
a) Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội
Ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội thành lập một Ban bầu cử đại biểu
Quốc hội (Khoản 1, Điều 24 Luật Bầu cử đại biếu Quốc hội và đại biếu Hội đồng
nhân dân ngày 25/6/2015).
- ủ y ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban
Thường trực ủ y ban MTTQVN tỉnh, quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu
Quốc hội một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có từ 9 đến 15 thành viên gồm: Trưởng
ban, các Phó Trưởng ban và các ủ y viên là đại diện Thường trực HĐND, ủ y ban nhân
dân, ủ y ban MTTQVN tỉnh và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 14/3/2021 (theo Luật định chậm nhất là 70 ngày
trước ngày bầu cử, tức ngày 14/3/2021).
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b) Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành lập một Ban bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân (Khoản 2, Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015).
- ủ y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sau khi thống nhất vói Thường trực
Hội đồng nhân dân và Ban thường trực ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp
quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình một Ban
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính t r ị - x ã hội, tổ chức xã hội. Thành phần Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp xã có thêm đại diện cử tri ở địa phương. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh có từ 11 đến 13 thành viên; Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện
có từ 9 đến 11 thành viên; Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có từ 7 đến 9
thành viên; Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủ y viên.
- Thòi gian: Chậm nhất là ngày 14/3/2021 (theo Luật định chậm nhất là 70 ngày
trước ngày bầu cử, tức ngày 14/3/2021).
2.3. Chia khu vực bỏ phiếu và thành lập Tổ bầu cử
a) Chia khu vực bỏ phiếu
Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp được chia thành các khu vực bỏ phiếu; khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc
hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Việc xác định khu vực bỏ phiếu do Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định và được
Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn.
- Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri. Ở miền núi, vùng cao, khu
kinh tế mới thuộc các xã vừng bãi ngang và những nơi dân cư không tập trung thì dù
chưa có đủ 300 cử tri cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu.
- Các trường họp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng:
+ Đơn vị vũ trang nhân dân.
+ Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở
chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên.
+ Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào dân số, số cử tri, điều kiện cụ
thể của địa phương để quyết định việc chia khu vực bỏ phiếu, báo cáo ủ y ban nhân dân
huyện, thành phố phê chuẩn xong trước ngày 30/3/2021.
b) Thành lập Tổ bầu cử
Ở mỗi khu vực bỏ phiếu thành lập một Tổ bầu cử (Điều 25 Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015).
- ủ y ban nhân dân xã, phường, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực
Hội đồng nhân dân và Ban thường trực ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng
cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công
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tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ
bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm: Tổ trưởng, Thư ký và các ủ y viên là đại
diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội,
đại diện cử tri ở địa phương.
- Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng, được thành
lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu của mình một Tổ bầu cử từ 5 đến 9 thành viên gồm: Tổ
trưởng, Thư ký và các ủ y viên là đại diện Chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của
đơn vị vũ trang đó.
- Trong trường họp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu
vực bỏ phiếu thì ủ y ban nhân dân xã, phường, thị ừấn sau khi thống nhất với Thường
trực Hội đồng nhân dân, Ban thường trực ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp
và Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quỵết định thành lập Tổ bầu cử từ 11 đến 21 thành
viên gồm: Tổ trưởng, Thư ký và các ủ y viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị-x ã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện
Chỉ huy đơn vị, đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang đó.
- Thòi gian: Chậm nhất là ngày 03/4/2021 (theo Luật định chậm nhất là 50 ngày
trước ngày bầu cử, tức ngày 03/4/2021).
3. Thành lập các Tiểu ban giúp việc ủ y ban bầu cử
- ủ y ban bầu cử thành lập 04 Tiểu ban giúp việc, gồm: Tiểu ban nhân sự; Tiểu
ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban an
ninh, trật tự, an toàn xã hội.
- Trách nhiệm của các Tiểu ban giúp việc ủ y ban bầu cử:
+ Tiểu ban nhân sự: Giúp ủ y ban bầu cử chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân
sự, bảo đảm phát huy dân chủ và tập trung, thống nhất để giới thiệu những người
tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định
của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân.
+ Tiểu ban giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Giúp ủ y ban bầu cử xây dựng kế
hoạch, kịp thòi chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố
cáo và những kiến nghị của công dân trong công tác bầu cử theo quy định của pháp luật.
+ Tiểu ban thông tin, tuyên truyền: Giúp ủ y ban bầu cử xây dựng kế hoạch, chỉ
đạo hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn và
kiểm tra, đôn đốc công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử; phối họp chặt
chẽ với các cơ quan triển khai thống nhất nội dung tuyên truyền về công tác bầu cử.
+ Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Giúp ủ y ban bầu cử chỉ đạo công tác
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; phối họp chặt chẽ với các
cơ quan chuyên môn liên quan xây dựng phương án cụ thể, chủ động kịp thời ứng phó
vói những tĩnh huông có thê xảy ra như thiên tai, dịch bệnh Covid-19, bảo đảm cho
cuộc bầu cử được diễn ra an toàn trên phạm vi toàn tỉnh; ngăn chặn mọi hành vi lợi
dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, phát hiện và xử lý kịp thòi những âm mưu,
hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, ừật tự; tham gia
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với các đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và ủ y ban bầu cử khi được
phân công; chủ động kiếm tra đối với các địa bàn ừọng điếm.
- Thời gian: Các Tiểu ban giúp việc cho ủ y ban Bầu cử tỉnh được thành lập trước
ngày 20/02/2021; đối vói cấp huyện, cấp xã do ủ y ban bầu cử cùng cấp quyết định.
4. Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ sổ lượng người được giói thiệu
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
4.1. Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dan
- Sau khi thống nhất ý kiến vói Ban thường trực ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và ủ y ban nhân dân cùng cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực
Hội đồng nhân dân cấp huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã dự kiến cơ
câu, thành phân và phân bô sô lượng người của tô chức chính trị, tô chức chính tr ị- x ã
hội, tố chức xấ hội, đơn vị vũ ừang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn
vị hành chinh cấp dưới (đối với cấp tỉnh, cấp huyện), các thôn, tổ dân phố (đối với xã,
phường, thị trấn), đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình.
- Thời gian: Trước ngày 05/02/2021 (theo Luật định chậm nhất là 105 ngày
trước ngày bầu cử, tức ngày 07/02/2021).
4.2. Điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội
đồng nhân dân
- Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng nhân
dân các cấp điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình.
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 22/02/2021 (theo Luật định chậm nhất 90
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 22/02/2021).
5. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vi bầu cử và
số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
5.1. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội
- về số lượng đại biểu Quốc hội: Thực hiện theo văn bản số 647/UBTVQH14CTĐB ngày 26/01/2021 của ủ y ban Thường vụ Quốc hội về việc dự kiến phân bổ số
lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội được
bâu của tỉnh Ninh Bình là 06 đại biểu (sổ đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04
đại biêu; sô đại biêu do Trung ương giới thiệu là 02 đại biêu).
- Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các
đơn vị bâu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo đề
nghị của ủ y ban bầu cử tỉnh.
^ - Thời gian: Do Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định (theo Luật định chậm
nhát 80 ngày trước ngày bâu cử, tức ngày 04/3/2021).
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5.2. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

- về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân: Thực hiện theo

quy định của
Luật tổ chức chính quyền địa phương: Điều 18 (cấp tỉnh), Điều 25 (các huyện),
Điều 53 (các thành phố), Điều 32 (các xã), Điều 60 (các phường), Điều 67 (các
thị trấn) đã được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 8, 9, 10, 16, 17, 18 Điều 2 Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương.
- Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá 05 đại
biểu, ủ y ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ấn định và công bố số đơn vị bầu
cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở
mỗi đơn vị bầu cử theo đề nghị của ủ y ban nhân dân cùng cấp.
- Thời gian: Trước ngày 04/3/2021 (theo Luật định chậm nhất 80 ngày trước
ngày bầu cử, tức ngày 04/3/2021).
6.
Tổ chức các Hội nghị hiệp thương và nhận danh sách những người đủ
tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
6.1. Hội nghị hiệp thương lần thử nhất
a) H ội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh về đại biểu Quốc hội:
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 17/2/2021 (theo Luật định chậm nhất 95
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 17/02/2021).
b) H ội nghị hiệp thương ỉần thứ nhất ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về đại
biếu H ội đồng nhân dân:
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 17/2/2021 (theo Luật định chậm nhất 95
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 17/02/2021).
6.2. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai
a) H ội nghị hiệp thương lần thứ hai ở tỉnh về đại biểu Quốc hội:
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 19/3/2021 (theo Luật định chậm nhất 65
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 19/3/2021).
b) H ội nghị hiệp thương lần thứ hai ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về đại
biếu H ội đồng nhân dân:
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 19/3/2021 (theo Luật định chậm nhất 65
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 19/3/2021).
6.3. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
a) H ội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh về đại biểu Quốc hội:
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 18/4/2021 (theo Luật định chậm nhất 35
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 18/4/2021).
b) H ội nghị hiệp thương lần thứ ba ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về đại biểu
Hội đồng nhân dân:
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 18/4/2021 (theo Luật định chậm nhất 35
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 18/4/2021).
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* Nhận biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những
người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biếu Quốc hội, đại biếu H ội đồng nhăn dân:
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 23/4/2021 (theo Luật định chậm nhất 30
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 23/4/202ỉ).
7. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử
7.1. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử
Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và
kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. Riêng thứ bảy, ngày 13/3/2021 và chủ
nhật, ngày 14/3/2021, ủ y ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử
{Thời gian người ứng cử phải nộp hồ sơ ứng cử theo Luật định chậm nhất 70 ngày
trước ngày bầu cử, tức ngày 14/3/2021).
7.2. Địa điểm, số lượng hồ sơ nộp
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội được cơ quan, đơn vị ở địa phương giới
thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ tại ủ y ban bầu
cử tỉnh nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên.
- Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại ủ y
ban bâu cử ở đơn vị hành chính nơi mình ứng cử.
Lưu ỷ: Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu H ội đồng nhân
dân toi đa ở 02 cấp trong cùng 01 nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc
hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu H ội đồng nhân dân ở một cấp.
8. Lập, niêm yết danh sách cử tri
8.1. Lập danh sách cử tri
Danh sách cử tri do ủ y ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu.
Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo từng
đơn vị vũ trang nhân dân.
8.2. Niêm yết danh sách cử tri
Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở ủ y ban nhân dân cấp xã và những
địa điếm công cộng của khu vực bỏ phiếu.
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 13/4/2021 (theo Luật định chậm nhất 40
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 13/4/2021).
9. Lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu
Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
9.1. Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội
- Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những
người ứng cử đại biêu Quôc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh
sách do Ban thường trực ủ y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam và ủ y
ban bâu cử ở tỉnh gửi đên.
^ - Thời gian: Do Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định (theo Luật định chậm
nhât 25 ngày trước ngày bâu cử, tức ngày 28/4/2021).
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9.2. Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
- ủ y ban bầu cử các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử.
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 28/4/202 ì (theo Luật định chậm nhất 25
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 28/4/2021).
10. Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc
hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
- Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu
Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu.
- Thời gian: Chậm nhất là ngày 03/5/2021 (theo Luật định chậm nhất 20
ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 03/5/2021).
11. In ấn, cấp phát phân phối và nhận tài liệu bầu cử
- In ấn tài liệu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thòi gian: Bắt đầu từ ngày 05/02/2021.
- ủ y ban nhân dân các cấp phân phối tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Quốc
hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho các Ban bầu cử. Ban bầu cử
phân phối tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các Tổ bầu cử.
Thòi gian: Xong trước ngày 08/5/2021 (theo luật định chậm nhất 15 ngày
trước ngày bầu cử, tức ngày 08/5/2021).
12. Vận động bầu cử
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị
nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Hình thức vận động bầu cử
được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân.
- Thời gian vận động bầu cử: Bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức
những người ứng cử (ngày 28/4/2021) và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ
(kết thúc vào hồi 7h00 ngày 22/5/2021).
13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử
13.1. Khiếu nại về danh sách cử tri: Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu
thấy có sai sót thì công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri.
- Thời gian nhận khiếu nại về danh sách cử tri: Từ ngày 13/4/2021 đến
ngày 12/5/2021 (theo Luật định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm y ế t
danh sách cử tri).
- Thời gian giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri: Trong thời hạn 05 ngày
kê từ ngày nhận được khiêu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và
thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại.
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13.2. Khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử:
- Công dân có quyền tố cáo về người ứng cử, khiếu nại tố cáo, kiến nghị về
những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử. Việc khiêu nại, tô cáo,
kiến nghị được thực hiện theo quy định tại Điêu 61 Luật bâu cử đại biêu Quôc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Từ ngày 13/5/2021: ủ y ban bầu cử các cấp, các Ban bầu cử ngừng việc
xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập
danh sách những người ứng cử (theo luật định ỉà 10 ngày trước ngày bầu cử, ngày
bầu cử là 23/5/2021).
14. Tổ chửc sơ kết công tác bầu cử
14.1. Sơ kết bước 1 công tác bầu cử
- Đánh giá các công việc từ khi triển khai đến khi lựa chọn, lập danh sách
những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.
- Thòi gian: cấ p xã ngày 19/4/2021, cấp huyện ngày 20/4/2021, cấp tỉnh
ngày 22/4/2021.
14.2. Sơ kết bước 2 công tác bầu cử
Đánh giá công việc từ khi sơ kết bước một đến khi cấp phát xong thẻ cử tri.
- Thời gian: cấ p xã ngày 18/5/2021, cấp huyện ngày 19/5/2021, cấp tỉnh
ngày 20/5/2021.
'
"
15. Tổ chức bầu cử và ngày bầu cử (ngày Chủ nhật 23/5/2021)
15.1. Tổ chức bầu cử: Thực hiện theo quy định của Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các Nghị quyết hướng dẫn của ủ y ban
Thường vụ Quôc hội, Nghị quyêt của Hội đông bâu cử quôc gia, các văn bản chỉ
đạo của Trung ương và của tỉnh.
15.2. Ngày bầu cử: Ngày Chủ nhật 23/5/2021:
- Thời gian bỏ phiếu: bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy
tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm
hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không
được quá chín giờ tôi cùng ngày.
- Các Tổ bầu cử phát phiếu bầu đã được đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri
sau khi cử tri đến phòng bỏ phiếu và xuất trình Thẻ cử tri.
- Việc kiểm phiếu: Được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ
phiêu kết thúc (Sở N ội vụ hướng dẫn chỉ tiết về kỹ năng, nghiệp vụ).
16. Công bố kết quả bầu cử
16.1. Bầu cử đại biểu Quốc hội
- Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bàu cử và danh sách những
người trúng cử đại biểu Quốc hội.
- Thời gian: Do Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định (theo Luật định chậm
nhất 20 ngày sau ngày bầu cử, tức ngày 12/6/2021).
16.2. Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
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- ủ y ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử và danh sách những người
trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình.
- Thời gian: ngày 02/6/2021 (theo Luật định chậm nhất 10 ngày sau ngày
bầu cử, tức ngày 02/6/2021).
17. Tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử
- Cấp xã: Trước ngày 15/6/2021.
- Cấp huyện: Trước ngày 17/06/2021.
- Cấp tỉnh: Trước ngày 20/6/2021
18. Xác nhận tư cách người trúng cử
- Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc
hội, cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa mới cho người trúng cử và báo cáo
Quốc hội khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên.
- ủ y ban bầu cử các cấp xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội
đồng nhân dân khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới
về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên.
19. về chế độ thông tin, báo cáo
19.1. Việc ban hành các văn bản thực hiện công tác bầu cử
Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi ban hành các văn bản thực hiện về công
tác bầu cử phải gửi về ủ y ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng họp báo cáo
theo quy định.
19.2. về tiến độ công tác bầu cử
- Các Tiểu ban giúp việc ủ y ban bầu cử tính; các sở, ban, ngành được giao nhiệm
vụ thực hiện công tác bầu cử và ủ y ban bầu cử cấp huyện báo cáo tuần, tháng về tình hình
an ninh trật tự, y tế và tiến độ thực hiện các nội dung công việc bằng văn bản về ủ y ban
bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 11 giờ các ngày thứ 6 hàng tuần và ngày 25 hàng
tháng, bắt đầu thực hiện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 25/5/2021. Báo cáo trong ngày
về ủ y ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 11 giờ hàng ngày, bắt đầu thực hiện từ
03/5/2021 đến 25/5/2021 (thực hiện theo quy định tại Văn bản sổ 46/TBANTTYT ngày
26/01/2021 của Tiếu ban An ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế).
- ủ y ban bầu cử cấp xã báo cáo về ủ y ban bầu cử cấp huyện, thời gian báo
cáo do ủ y ban bầu cử cấp huyện quy định.
Trường họp phát sinh các tình huống trong công tác bầu cử cần phải báo cáo
đột xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì các cơ quan, đơn vị, địa
phương báo cáo Chủ tịch ủ y ban bầu cử tỉnh hoặc Thường trực ủ y ban bầu cử tỉnh
để xem xét, kịp thời giải quyết.
19.3. Tình hình trong Ngày bầu cử (Chủ nhật, 23/5/2021)
Các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hai
giờ một lần. Nội dung thông tin, báo cáo tập trung vào các nội dung sau:
- Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử.
- Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết ảnh
hưởng đến việc bầu cử.
- Diễn biến của cuộc bầu cử.
- Số cử tri đi bầu và tiến độ cử tri đi bầu.
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- Không khí trong ngày bầu cử, dư luận nhân dân về cuộc bầu cử và những
người ứng cử.
- Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương trong
quá trình diễn ra cuộc bầu cử.
- Những tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết (nếu có).
19.4. Báo cáo sau ngày bầu cử
- Các Tổ chức phụ trách bầu cử các cấp lập và gửi các biên bản bầu cử
theo quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân, cụ
thể: Tổ bầu cử (theo Điều 76), Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (khoản 3 Điều 77),
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (khoản 4 Điều 77), ủ y ban bầu cử
(khoản 3 Điều 83, Điều 86).
- Gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử:
+ ủ y ban bầu cử cấp xã gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến
Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân, ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cùng cấp và cấp trên trực tiếp, ủ y ban bầu cử cấp huyện chậm nhất là ngày 06/6/2021.
+ ủ y ban bầu cử cấp huyện gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đến Thường
trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân, ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cùng cấp và cấp trên trực tiếp, ủ y ban bầu cử tỉnh (qua Sở N ội vụ là cơ quan
thương trực) chậm nhất là ngày 10/6/2021.
+ ủ y ban bầu cử tỉnh gửi báo cáo tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh
đến ủ y ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, ủ y ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ và các
cơ quan liên quan ngày 16/6/2021.
- Tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới, ủ y ban bầu cử các
cấp trình Hội đồng nhân dân khóa mới Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân cùng cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân.
III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá
XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vị trí, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; vai
trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước và quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.
Đồng thời, tuyên truyền những kết quả đạt được của Quốc hội khóa XIV và
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong các hoạt động lập pháp,
giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước để mọi tầng lóp nhân
dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, nêu cao tinh thần làm
chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử.

13

- Giới thiệu nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân; các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội
đồng nhân dân; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong
quá trình bâu cử, giúp cho cử tri năm vững những nội dung chủ yêu của Luật bâu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đê lựa chọn, bâu được những
người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
- Các tài liệu chủ yếu để sử dụng trong công tác tuyên truyền gồm: Hiến
pháp; Luật tổ chức Quốc hội; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đôi
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật bâu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và
Nhà nước, các văn bản của ủ y ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia,
Bộ Nội vụ và các văn bản của tỉnh.
2. Hình thức tuyên truyền
Tăng cường sự phối họp đồng bộ giữa các cấp, các cơ quan tuyên truyền từ
tỉnh đến cơ sở bằng các hoạt động chủ yếu sau:
- Sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, các lực lượng thông
tin cổ động (phối họp giữa Nhà nước và các đoàn thể); tổ chức tọa đàm, tuyên
truyền với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả đến
từng người dân.
- Các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục phổ
biến pháp luật về bầu cử, tuyên truyền các hoạt động bầu cử; phỏng vấn, tọa đàm,
phóng sự, phát biểu ý kiến của cử tri, của những người ứng cử.
- ủ y ban bầu cử, ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức
thành viên phối họp tổ chức các hội nghị cử tri ở cơ sở, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc
cử tri theo hướng dẫn của ủ y ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch ủ y ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Tổ chức phụ trách bầu cử ở các cấp phối họp với các cơ quan, đơn vị tổ
chức các hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên về quan điểm, nội
dung, tài liệu, tiến độ, phương thức tuyên truyền cuộc bầu cử.
- Phối họp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động như: Khẩu hiệu, pa
nô, áp phích, tờ rơi; hoạt động của các đội thông tin lưu động, bản tin về cách thức
tiến hành bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, niêm yết danh sách cử tri
và danh sách những người ứng cử.
3. Tiến độ thời gian triển khai kế hoạch tuyên truyền
Công tác tuyên truyền được bắt đầu từ sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc và
Hội nghị trực tuyến của tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày
21/01/2021), tập trung vào 03 đợt sau:
3.1. Đợt 1, từ ngày 21/01/2021 đến ngày 19/4/2021
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch chỉ đạo, quản lý thông tin,
tuyên truyền ừên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện; các cơ quan thông tấn báo chi của
tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền cụ thể về cuộc bầu cử.
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Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản của ủ y ban Thường vụ
Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ và các văn bản của tỉnh đặc biệt là về
tiêu chuân đại biêu Quôc hội, tiêu chuân đại biêu Hội đông nhân dân, các quy định vê
giới thiệu người ứng cứ, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, quy trình hiệp
thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử.
3.2. Đợt 2, từ ngày 20/4/2021 đến ngày 23/5/2021
Tiếp tục và tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiêu chuẩn đại
biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử;
quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử;
tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra
công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử. Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử
(ngày 23/5/2021), tập trung tuyên truyền với tần xuất ở mức cao nhất; đặc biệt là
tập trung tuyên truyền, cổ động trong 03 ngày 22, 23, 24/5/2021 (trước, trong và
sau ngày bầu cử); tuyên truyền không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở
các địa phương, dư luận trong tỉnh, dư luận trong nước và quốc tế; tổ chức trang
trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử.
3.3. Đợt 3, từ ngày 25/5/2021 đến ngày 18/6/2021
Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; tổ chức họp báo ở tỉnh về
kết quả cuộc bầu cử; tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về
cuộc bầu cử. Xây dựng báo cáo tổng kết về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử.
4. Tổ chức chỉ đạo công tác tuyên truyền
- Tiểu ban thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác
thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử.
- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá - Thể thao phối hợp với ủ y
ban Mặt trận Tô quôc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai công
tác tuyên truyền về bầu cử; thường xuyên kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm và
báo cáo với ủ y ban bầu cử tỉnh về công tác tuyên truyền bầu cử kết hợp với
việc tuyên truyên, động viên nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh
tê - xã hội ở địa phương.
- Đề nghị các đoàn thể và các tổ chức xã hội tỉnh phối hợp thực hiện tốt công
tác tuyên truyên, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng côt đê động viên cử tri
nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử.
- ủ y ban bầu cử ở các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ở địa
phương triên khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm cho cuộc bầu cử
đại biêu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.
IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT T ự
- Tiếu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội có trách
an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử và xây
trình cụ thể của Tiểu ban trong thời gian từ sau Hội nghị
Hội nghị trực tuyên của tỉnh triển khai công tác bầu cử đến
(từ 21/01/2021 đến trước ngày 20/6/2021).

nhiệm chỉ đạo bảo đảm
dựng kế hoạch, chương
trực tuyến toàn quốc và
khi kết thúc cuộc bầu cử

15

- Chủ động kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra như thiên
tai, dịch bệnh Covid-19, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn trên phạm
vi toàn tỉnh; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật vê bầu cử,
phát hiện và xử lý kịp thời những âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi
dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Tiến hành các đợt kiểm tra về tình hình an
ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú ý đên các địa bàn trọng diêm, những diêm
nóng, dễ xảy ra mất ổn định.
V. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tổ chức phát động
đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngay từ đầu năm 2021 gắn với các
phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được
giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.
- Việc khen thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua,
khen thưởng và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện công tác thi đua, khen
thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
VL CÔNG TÁC KEỄM TRA, GIÁM SÁT
- ủ y ban bầu cử tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về
bầu cử; kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; phối họp vói Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc giám sát, kiểm ừa công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Các thành viên ủ y ban bầu cử tỉnh thực hiện nhiệm vụ
chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo nhiệm vụ được phân công.
- Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra công tác bầu
cử; ủ y ban bầu cử các cấp kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu
Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu
cử đại biểu Hội đồng nhân dân và các Tổ bầu cử.
- Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân, ủ y ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn cụ thể khi cần thiết.
VH. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THựC HIỆN CÔNG TÁC BẦU c ử
1. Sở Nội vụ (cơ quan Thường ừực ủy ban bầu cử tình)
- Tham mưu với ủ y ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, hội nghị hướng
dẫn, tập huấn nghiệp vụ bầu cử và các hội nghị của ủ y ban bầu cử tỉnh về công tác bầu
cử; hội nghị sơ kết, tổng kết, khen thưởng về bầu cử; bầu cử lại và bầu cử thêm đại biểu
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo kết quả
thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức hội nghị chuyển giao hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội tại
địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia; chuyển danh sách trích ngang, lý lịch, thành
phần hồ sơ theo quy định của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biếu
HĐND tỉnh về ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
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- In tài liệu, ấn phẩm phục vụ bầu cử gồm:
+ Các tài liệu phục vụ về bầu cử: (Luật Tổ chức chính quyền địa phương,
Luật sửa đổi luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên địa phương,
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc
hội, Tập họp các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tập họp các văn bản hướng
dẫn của Tỉnh, Hỏi đáp về bầu cử, Thẻ cử tri, Danh sách trích ngang và Tiêu sử tóm
tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,
các loại mẫu, biểu, văn bản hướng dẫn... và các loại tài liệu khác phục vụ công tác
bầu cử theo hướng dẫn của Trung ương).
+ Các tài liệu phục vụ, hướng dẫn công tác bầu cử: (Biên bản kết quả kiểm
phiếu, Biên bản xác định kết quả bầu cử, Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử,
Nội quy phòng bỏ phiếu, Diễn văn khai mạc, Thể lệ bầu cử, phù hiệu thành viên Tổ bầu
cử, phu hiệu nhân viên Tổ bầu cử) ....
- Chủ trì, phối họp với Công an tỉnh tổ chức khắc và bàn giao dấu bầu cử gồm:
Dấu của ủ y ban bầu cử các cấp; dấu của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; dấu của các
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; dấu các Tổ bầu cử và dấu đã bỏ phiếu.
- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh, trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan đến bầu cử, giao nhận dấu, tài liệu....
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động của ủ y ban bầu cử tỉnh, Tổ công tác
giúp việc ủ y ban bầu cử tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức trưng tập phục vụ
công tác bầu cử.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủ y ban bầu cử tỉnh trong việc tham mưu,
giúp ủ y ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủ y ban nhân dân cấp huyện,
cấp xã thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc ủ y ban nhân dân cấp huyện, cấp
xã thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của
Trung ương, của tỉnh; phối họp chặt chẽ với Văn phòng ủ y ban nhân dân tỉnh, các
cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện, thường xuyên cập nhật tình hình
chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại các cơ quan, đơn vị, ủ y ban
nhân dân các cấp; kịp thời tổng họp, báo cáo Chủ tịch ủ y ban bầu cử tỉnh để báo cáo
Hội đồng bầu cử Quốc gia theo đúng quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác bầu cử theo chỉ đạo của ủ y ban
nhân dân tỉnh và ủ y ban bầu cử tỉnh.
2. Đe nghị ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tổ chức tuyên truyền,
quán triệt về công tác bầu cử; xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác hiệp
thương, lấy ý kiến cử tri; tổ chức các hội nghị tập huấn để thực hiện nghiệp vụ công
tác hiệp thương bầu cử, vận động bầu cử; trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động
của hội nghị hiệp thương, vận đồng bầu cử theo quy định; tổ chức hội nghị bàn giao
danh sách chính thức ứng cử viên cho ú y ban bầu cử tỉnh; chuẩn bị cơ sở vật chất
phục vụ công tác hiệp thương theo quy định; tiếp và làm việc với ủ y ban Trung
ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; phối hợp với
các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ
khác phục vụ trực tiếp công tác bầu cử.
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3. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Xây dựng các văn bản hướng dẫn và chỉ
đạo về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn công tác nhân sự; Hướng dẫn về công tác bảo vệ
chính trị nội bộ; Thành lập các tổ giúp việc; phối họp với ủ y ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh tổ chức các hội nghị hiệp thương; phối họp với Ban Nội chính Tỉnh
ủy, ủ y ban kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết việc khiếu nại, tố
cáo trong bầu cử; kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự của các địa phương, đơn vị;
chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động của Tiểu ban Nhân sự; tổ chức tuyên truyền,
quán triệt về công tác bầu cử; tổ chức nắm tình hình tại các địa phương, cơ sở về
công tác bầu cử; tiếp và làm việc với các cơ quan Trung ương về công tác bầu cử;
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử; thực hiện
các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bầu cử.
4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo công tác tuyên truyền về cuộc
bầu cử; biên soạn, in phát hành tài liệu, tờ gấp tuyên truyền về bầu cử; xuất bản cuốn
“Bản tin sinh hoạt chi bộ” số đặc biệt chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các hội nghị tuỵên truyền, quán
triệt về công tác bầu cử; chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động của Tiểu ban Thông tin
tuyên truyền; tiếp và làm việc với các cơ quan Trung ương và các cơ quan báo chí
Trung ương về công tác bầu cử; phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện
công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bầu cử.
5. Đề nghị ủ y ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Chủ trì, phối họp với Ban Tổ chức
Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các
khiếu nại, tố cáo về bầu cử; phối họp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về bầu
cử; tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; tiếp và làm việc với các cơ
quan Trung ương về công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực
tiếp công tác bầu cử.
6. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy: Phối họp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ủ y ban
Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên
truyền, quán triệt về công tác bầu cử; tiếp và làm việc với các cơ quan Trung ương về
công tác bầu cử; phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử;
thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bầu cử.
7. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy: Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm
công tác Dân vận cơ sở về công tác bầu cử; phối họp vói các cơ quan, đơn vị tuyên
truyền công tác bầu cử và tuyên truyền trên bản tin Dân vận về bầu cử; tổ chức tuyên
truyền, quán triệt về công tác bầu cử; tiếp và làm việc với các cơ quan Trung ương về
công tác bầu cử; phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử;
thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bầu cử.
8. Đe nghị Văn phòng Tỉnh ủy: Tham mưu xây dựng các văn bản của Ban chỉ
đạo bầu cử tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử; tổ chức các hội nghị để Thường trực
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo của tỉnh họp về công tác bầu cử; Tổ
chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; tiếp và làm việc với các cơ quan
Trung ương về công tác bầu cử; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh
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và Lãnh đạo Tỉnh ủy đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử và bầu cử; phối họp
với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ
khác phục vụ trực tiếp công tác bầu cử.
9. Đe nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tình:
Tổ chức hội nghị về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới
thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức hội nghị điêu chỉnh cơ câu, thành
phân, sô lượng người được giới thiệu ứng cử đại biêu Hội đông nhân dân tỉnh; tô chức
giám sát công tác bâu cử tại các huyện, thành phô và các xã, phường, thị ừân; tô chức
tuyên truyên, quán triệt vê công tác bâu cử; tô chức tập huân kỹ năng vận động bâu cử
cho các ứng cử viên; tiếp và làm việc với các cơ quan Trung ương về công tác bầu cử;
phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử; thực hiện các
nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bầu cử.
10. Văn phòng UBND tình: Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu xây dựng
văn bản của ủ y ban nhân dân tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
phối họp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ trình Chủ tịch ủ y ban nhân dân tỉnh phân bổ
kinh phí kịp thời để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác bầu cử; đôn
đốc các cơ quan, đơn vị, ủ y ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử; phối
họp với Sở Nội vụ tổng họp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, Bộ Nội vụ,
Văn phòng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia theo quy định của pháp luật về
bầu cử; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Lãnh đạo ủ y ban nhân dân tỉnh đi kiểm
tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử và bầu cử trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên
truyền, quán triệt về công tác bầu cử; tiếp và làm việc với các cơ quan của Trung
ương về làm việc và kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh;
thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
11. Công an tình: Chủ trì, phối họp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an
ninh, trật tự, an toàn xã hội ừong quá trình triển khai bầu cử; rà soát tình hình liên quan
đến bầu cử; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
tỉnh; khắc các loại dấu theo đề nghị của Sở Nội vụ để phục vụ công tác bầu cử; rà soát,
nắm bắt tình hình và quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở; xây dựng phương án tăng
cường cán bộ, chiến sĩ về địa phương tuần tra và đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm
bầu cử; phối họp với các đơn vị liên quan giải quyết các tình huống phức tạp về an
ninh, trật tự liên quan đến cuộc bầu cử; tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu
cử; chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ tham gia cuộc bầu cử; chuẩn bị cơ sở vật
chất cho hoạt động của Tiểu ban An ninh, ừật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; khảo
sát, đánh giá tổng thể tình hình phòng cháy, chữa cháy để xây dựng các phương án đảm
bảo việc phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh và các điểm bầu cử trong thời gian
triển khai công tác bầu cử; tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu và thực
hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
12. Bô Chỉ huy Quân sự tình: Phối họp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh ừật
tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ cuộc bầu
cử; chỉ đạo các đơn vị rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh và các điểm bầu cử phục vụ
công tác bầu cử; tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; chỉ đạo và
hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ tham gia cuộc bầu cử; tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn
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sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử;
thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
13. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Xây dựng các phương án chủ
động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian
chuẩn bị và tổ chức bầu cử, đặc biệt những khu vực có thể bị chia cắt do thiên tai, lũ lụt;
tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác phục
vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
14. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan
xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo
chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh và các địa phương ứong tỉnh dành thời lượng phù
họp để tuyên truyền kịp thòi, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ
trang và các tầng lóp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; bảo đảm
thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt là trước,
trong, sau ngàỵ bầu cử; đảm bảo hoạt động của cổng thông tin - giao tiếp điện tử phục
vụ công tác bầu cử; biên tập tài liệu tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp
huyện và cấp xã; thiết lập trung tâm thông tin trong thời gian trước, ừong và sau ngày
bầu cử; tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; thực hiện các
nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
15. Sở Tài chính: Chủ trì phối họp với Sở Nội vụ, Văn phòng ủ y ban nhân dân
tỉnh lập phương án phân bổ kinh phí bầu cử cho các sở, ban, ngành, ủ y ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thành phố và các xã, phường,
thị trấn và các cơ quan đơn vị liên quan trình ủ y ban bầu cử tỉnh, ủ y ban nhân dân tỉnh
quyết định; hướng dẫn các đơn vị, địa phương việc quản lý, sử dụng và thanh quyết
toán kinh phí bầu cử theo đúng quy định; tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác
bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
16. Sở Văn hóa Thể thao: Chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác
tuyên truyền cổ động bầu cử; ừang trí tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục
đường chính trung tâm của tỉnh bằng các cụm cổ động, băng zôn, khẩu hiệu, panno, cờ
phướn; tố chức Hội thi xe tuyên truyền lưu động và diễu hành tuyên truyền trên các
tuyến đường chính trung tâm tỉnh; tổ chức cuộc thi sang tác tranh cổ động về bầu cử; tổ
chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng không chuyên cấp tỉnh chào mừng bầu cử;
tuyên truyền phát thanh lưu động tại các huyện, thành phố; biểu diễn chương trình nghệ
thuật tuyền truyền về bầu cử và chào mừng thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn
tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác, phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
17. Sở Tư pháp: Chủ trì phổ biến về quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân
theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ
chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công
dân, cơ quan, tổ chức ừong thực hiện công tác bầu cử; tổ chức các hội nghị về tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử, hội nghị quán triệt về công tác bầu
cử trong ngành Tư pháp, hội nghị báo cáo viên tuyên truyền pháp luật về bầu cử; xây
dựng tờ gấp, sách mỏng tìm hiểu pháp luật về bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác
phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
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18. Thanh tra tỉnh: Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc
kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biếu Hội
đồng nhân dân các cấp theo quy định; phối họp với các sở, ngành, địa phương và các cơ
quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo
của công dân; tham mưu Uy ban nhân dân tỉnh và Uy ban bâu cử tỉnh giải quyêt các
khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử theo đúng quy định; tố
chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ
trực tiếp đến công tác bầu cử.
19. Sở Giao thông vận tải: Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao
thông thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày
bầu cử 23 tháng 5 năm 2021; tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; thực
hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
20. Sở Y tế: Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi
tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng
chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thòi ứng phó vói
những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử
(nhất là trong ngày bầu cử), tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; thực
hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
21. Sở Tài nguyên & Môi trường: Xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết
khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường trong thòi gian chuẩn bị
và tổ chức bầu cử; tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; thực hiện các
nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
22. Sở Công thương: Chi đạo, phối họp với Công ty TNHH Một thành viên
Điện lực Ninh Bình xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, nhằm bảo đảm cung cấp
điện liên tục trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt là 03 ngày trước, trong
và sau ngày bầu cử; tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; thực hiện các
nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
23. Cục Thống kê tỉnh: Có trách nhiệm rà soát, cung cấp số liệu dân số tính
đến thời điểm ngày 31/12/2020 và dân số đủ 18 tuổi của từng huỵện, thành phố và
của các xã, phường, thị trấn để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính; phối họp Sở Nội vụ tổng họp kết quả bầu cử;
hướng dẫn Chi cục Thống kê các huyện, thành phố giúp ủ y ban nhân dân cấp
huyện và các tổ chức bầu cử lập biên bản và thống kê kết quả bầu cử trên địa bàn;
tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác
phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
24. Ban quản lý các Khu công nghiệp tình: Tổ chức tuyên truyền về bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021
2026 đến các doanh nghiệp ữong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối họp với
các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác
phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
25. Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tình: Tổ chức tuyên truyền cho Bí
thư chi bộ cơ sở, cấp ủy cơ sở, các chi bộ đảng trực thuộc về bầu cử đại biểu Quốc hội
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khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối họp với
các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác
phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
26. Liên đoàn lao động tỉnh: Tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền đến
đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối họp với các cơ quan, đơn vị liên
quan thực hiện công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến
công tác bầu cử.
27. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức tập huấn cho nữ ứng cử viên tham gia
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021
2026; tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; phối họp với các cơ quan,
đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực
tiếp đến công tác bầu cử.
28. Hội Nông dân tỉnh: Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân về
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026; phối họp vói các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử; thực
hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
29. Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổ chức tuyên truyền cho Thường trực Hội cựu
chiến binh các cấp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức nắm tình hình tại các địa phương, cơ sở về
công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
30. Tỉnh Đoàn: Tổ chức tuyên truyền cho đội ngũ thanh niên về bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối
họp với với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền công tác bầu cử và tuyên truyền trên bản
tin sinh hoạt chi đoàn về bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến
công tác bầu cử.
31. Hôi Văn học nghệ thuât tình: Tổ chức tuyên truyền ừên Tạp chi Văn học
nghệ thuật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức quán triệt và định hướng sáng tác tới hội viên, cộng
tác viên và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan về bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực
hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
32. Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh: Chủ động xây dựng kế hoạch
đưa tin kịp thòi, chính xác và đầy đủ các nội dung về tình hình triển khai công tác bầu
cử ừên địa bàn tỉnh; xây dựng các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về công tác bầu
cử; thông tin phản ánh thực tế của người dân, địa phương về công tác bầu cử; thực hiện
các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
33. Các cơ quan, đơn vị khác: Tổ chức tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến cán bộ, công chức,
viên chức và nhân viên cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; phối họp với các cơ
quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ khác được ủ y
ban Bầu cử tỉnh phân công.
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34. Đối với cấp huyện:
- Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, tuyên truyền; hội nghị hiệp thương
về công tác bầu cử; hội nghị hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ bầu cử; hội nghị giao
ban của ủ y ban bầu cử; hội nghị với các xã, phường, thị trấn về công tác bầu cử,
sơ kết, tổng kết, khen thưởng, bầu cử lại và bầu cử thêm đại biểu Quốc hội, đại
biểu HĐND các cấp.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể
thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương dành thòi lượng phù họp để
tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
và các tầng lóp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; bảo đảm thông
tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong
ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.
- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác bầu cử
trên địa bàn huyện, thành phố.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền về công tác bàu cử.
- Tổ chức hội nghị chuyển giao hồ sơ của người ứng cử, danh sách trích ngang,
lý lịch, thành phần hồ sơ theo quy định.
- In các loại tài liệu, danh sách trích ngang, tiểu sử đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp huyện; phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; các biểu mẫu phục vụ
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và của ủ y
ban bầu cử tỉnh.
- Tổ chức tiếp nhận dấu bầu cử, tài liệu bầu cử và bàn giao đến các tổ chức bầu
cử theo quy định.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, ủ y ban Bầu cử cấp
huyện, Ban bầu cử, Tổ công tác giúp việc ủ y ban bầu cử cấp huyện.
- Tiếp và làm việc với các cơ quan của Trung ương, của Tỉnh về làm việc và
kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo
đúng quy định của pháp luật về bầu cử và theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chủ
động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương
lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; trình tự các bước tiến
hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ
cho cuộc bầu cử.
- Phối họp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan liên quan trong
việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử; xây dựng các kế hoạch, biện
pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và
tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng
pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên
tục, không bị gián đoạn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
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35. Đối vói cấp xã:
- Tô chức hội nghị triển khai, quán triệt, tuyên truyền; hội nghi hiệp thương về
công tác bâu cử; hội nghị hướng dân, tập huân nghiệp vụ bâu cử; hội nghị giao ban của
Uy ban bâu cử, tổ chức hội nghị với các thôn, tổ dân phố về công tác bầu cử, sơ kết,
tổng kết, khen thưởng, bầu cử lại và bầu cử thêm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp.
- Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể về thông tin, báo chí, phát thanh, truyền
hình ở địa phương để tuyên truyền kịp thời, sâu rộng ữong cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang và các tầng lóp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc
bầu cử; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử,
đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.
- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác bầu cử
trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền về công tác bầu cử.
- Tổ chức hội nghị chuyển giao hồ sơ của người ứng cử, danh sách trích ngang,
lý lịch, thành phần hồ sơ theo quy định.
- In các loại tài liệu, danh sách trích ngang, tiểu sử đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp xã; phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; các biểu mẫu phục vụ bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo hướng dẫn của ủ y ban nhân dân cấp huyện và
ủ y ban bầu cử cấp huyện.
- Tổ chức tiếp nhận dấu bầu cử, tài liệu bầu cử và bàn giao đến các tổ chức bầu
cử theo quy định.
- Đóng hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ phục vụ công tác bầu cử.
- Chỉ đạo tổ chức trang trí khu vực bỏ phiếu đúng quy định theo hướng dẫn của
Trung ương và của Tỉnh.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, ủ y ban Bầu cử cấp xã,
Ban bầu cử, Tổ công tác giúp việc ủ y ban bầu cử cấp xã và Tổ bầu cử.
- Tiếp và làm việc với các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện về làm
việc, kiểm ừa, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của pháp
luật về bầu cử và theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và cấp huyện; chủ động
thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương
lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; trình tự các
bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất,
kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử.
- Phối họp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan liên quan trong
việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử; xây dựng các kế hoạch, biện
pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và
tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng
pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên
tục, không bị gián đoạn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu cử.
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Trên đây là Kế hoạch triển khai 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 trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình, ủ y ban bầu cử tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
ủ y ban nhân dân, ủ y ban bầu cử các huyện, thành phố, Chủ tịch ủ y ban nhân dân,
Úy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai
thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Trong quá trình thực hiện
nêu có vướng măc, kịp thời phản ánh vê ủ y ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp)
để xem xét, giải quyết.
(Gửi kèm theo Lịch trình thời gian và các công việc cần thực hiện trong
cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khóa X V và đại biếu H ội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026)./. ^
Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng bầu cử Quốc gia;
- Chính phủ;
- ủ y ban Trung ương MTTQVN;
-Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tình;
- Các thành viên BCĐ công tác bầu cử tỉnh;
- Các thành viên ủy ban bầu cử, Ban bầu cừ,
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- Thường trực HĐND, ủ y ban nhân dân,
ủ y ban MTTQVN huyện, thành phố;
- Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và TH tình;
- Thường trú TTXVN tại Ninh Bình;
- Lưu VT,UBBC tỉnh, ỸP7.
LQ_VP7_NV

TM. ỦY BAN BẦU c ử
CHỦ TỊCH

/ ^ ^ â ị ^ Ì N H THỜI GIAN VÀ CÁC CÔNG VIỆC CẦN THựC HIỆN TRONG cuộc BÀU cử
Tơ/
,
Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biếu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
ịoj uy b A N
(Bầu cử toàn quốc vào ngậy Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021)
('vA ^ (Kèm theo K ế hoạch số: 'l-ĩ /KH-UBBC ngày 01+ tháng 0c2 năm 2021 của ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình)
--------- X —
Số

TT

Thòi giaồ^;
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chủ

1

Ngày
11/01/2021

Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh
Bình về lãnh đạo cuộc bầu cừ đại biểu Quốc hội khoá
T ỉnhuỷ
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ
2021-2026

Ban Thường vụ Tinh uỳ đã ban hành Chi thị số
04-CT/TU ngày 11/01/2021

2

Ngày
12/01/2021

Thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân cac cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tinh vỳ đã ban hành Quyết định số 97-QĐ/TU
ngày 12/01/2021 thành lập Ban Chi đạo của tinh

3

Trước ngày
19/01/2021

Thành lập Ban chỉ đạo bầu cừ đại biểu Hội đồng
nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Ngày
22/01/2021

Ban hành Chỉ thị của UBND tỉnh Ninh Bình về
việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiêm
kỳ 2021-2026

ủ y ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số
01/CT-UBND ngày 22/01/2021
ủ y ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định
thành lập ủ y ban bầu cừ tinh sau khi báo cáo
Ban Thường vụ Tinh ủy và thống nhất với
Thường trực HĐND và Ban Thường trực
ủ y ban M TTQ VN tinh

4

T ỉnhuỷ
- Huyện, Thành uỷ
- Đảng uỷ cấp xã

5

Ngày
22/01/2021

Quyết định thành lập Ưỷ ban bầu cử tỉnh Ninh Bình,
có từ 21 đến 31 thành viên (Khoản 1, Điều 22)

UBND tỉnh

6

Trước ngày
29/01/2021

Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cừ ở cấp huyện, có
từ 11 đến 15 thành viên (Khoản 2, Điều 22)

UBND cấp huyện

7

Trước ngày
29/01/2021

Huyện, Thành uỳ và Đàng uỳ cấp xã đã quyết
định thành lập xong Ban chi đạo ở các cấp

Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử ở xã, phường, thị
UBND cấp xã
trân, có từ 9 đến 11 thành viên (Khoản 2, Điều 22)

-

1

-

Chậm nhất
105 ngày
trước ngày
bầu cử
(Ngày

07/02/2021
tức 26/12/2020
Âm lịch)

UBND cấp huyện đã ban hành Q uyết
định thành lập xong ủ y ban bầu cử ở 08
huyện, thành p h ố
UBND cấp xã đã ban hành Quyết định
thành lập xong ủ y ban bầu cử ở 143 xã,
phường, thị trấn

SỐ

TT

8

Thòi gian
thực hiện

Trước ngày
05/02/2021

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đằng nhân dân
~
ngày 25/06/2015)

Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cơ cấu,
thành phần và phân bổ số lượng người được giới
thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp

(Điều 9)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh,
cấp huyện, cấp xã

9

Trước ngày
05/02/2021

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm
kỳ 2021-2026; Lịch trình thời gian và các công việc cần ủ y ban bầu cử tỉnh
thực hiện ừong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

10

Dự kiến
ngày
05/02/2021

Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển
khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ
2Ò21-2026
"

- Tỉnh uỷ, HĐND,
UBNDtỉnh
- Ban chỉ đạo, ủ y
ban bầu cử tỉnh

- Thực hiện việc khắc dấu cho các tổ chức phụ trách bầu
cử và các loại con dấu có liên quan đến công tác bầu cử

Sở N ội vụ

11

Từ ngày
05/02/2021
đến
08/5/2021

12

Trước ngày
07/02/2021

- Tiến hành việc in ấn tài liệu phục vụ bầu cử theo
quy định
Tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp huyện, cấp xã (nếu th ấ y
cần thiết).
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Ngày
09/02/2021

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định
Chậm nhất
106 ngày
trước ngày
bầu cử
(N gày
07/02/2021
tức 26/12/2020
Â m lịch)

Ghi chủ

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực
ủy ban M TTQVN và UBND cùng cấp

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo và được sự nhất trí
cùa Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

(C ơ quan Thường
trực của UBBC tỉnh)

- Huyện, Thành uỷ,
HĐND, UBND
huyện, thành phố
- Ban chỉ đạo, UBBC
cấp huyện, cấp xã

Báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia kết quả thực hiện
công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến hết ngày ủ y ban bầu cử tỉnh
09/02/2021 (Trước nghỉ tầ Tân Sửu)

-

2

-

Sau khi xin ý kiến chi đạo và được sự n h ẩ trí
cùa Ban Thường vụ Huyện, Thành uỳ

SỐ

TT

Thòi gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chú

BƯỚC 1 CỦA QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG
Tổ chức Hôi nghi hiên thương lần thứ nhất:
Bầu cử đại biểu Quốc hội: Tổ chức Hội nghị hiệp Ban Thường trực
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Chậm nhất
là ngày
17/02/2021

ủ y ban MTTQVN
thương lằn thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần,
tỉnh
số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH trên cơ
sở dự kiến của Ưỷ ban Thường vụ Quốc hội (Điều 39)

(N gày

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Hội nghị Ban Thường trực
Hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp thỏa thuận về cơ ủ y ban M1TQVN
cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử cấp tỉnh, cấp huyện,
đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp (Điều 50)
câpxã
-S ở Nội vụ
15

Từ ngày
17/02/2021

Kiểm tra các phương tiện phục vụ bầu cừ, Lập dự trù - Các cơ quan, đơn vị
kinh phí phục vụ việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử
- UBND cấp huyện,
cấp xã
UBND huyện, thành phố báo cáo UBBC tỉnh (Lần 1):
- Kết quả triển khai công tác bầu cử đến ngày 18/02/2021

16

Ngày
19/02/2021

- Số liệu về dân số, cử tri (của từng đơn vị hành chính
UBND cấp huyện
cấp xã, cấp huyện); số lượng con dấu, tinh trạng hòm
phiếu các loại
- Dự kiến chia đơn vị bầu cử, chia khu vực bỏ phiếu

17

Trước ngày
20/02/2021

Chậm nhất
95 ngày
trước ngày
bàu cử

Phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC tỉnh; Thành
lập các Tiểu ban để giúp việc cho ủ y ban bầu cử tình ủ y ban bầu cử tỉnh
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong từng lĩnh vực.

-3

-

17/02/2021
tức 06/01/2021
Am lịch)

-Ban Thường trục ủ y ban MTTQVN tỉnh gửi
ngay Biên bàn hội nghị hiệp thương ĐBQH đến
HĐBC quốc gia, ủ y ban TVQH, Ban Thường
trực ủ y ban Trung ươngMTTQVN, UBBC tinh
- Ban Thường trục ủ y ban MTTQVNtỉnh gửi
ngay biên bản hội nghị hiệp thương ĐBHĐND
tbìh đến HĐBC quốc gia, ủy ban TVQH, Chính
phủ, ủ y ban Trung ương MTTQVN, Thường
trực HĐND và UBBC tình
- Ban Thường trực ủ y ban MTTQVNcấp
huyện, cấp xã gửi ngay biên bàn hội nghị hiệp
thương ĐB HĐND cấp hĩtyện, cấp xã đến
Thường trục HĐND, UBND, UBMTTQ VN
cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND,
UBBC cùng cấp

Số
TT
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Thòi gian
thực hiện

Chậm nhất
là ngày
22/02/2021

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhăn dân
ngày 25/06/2015)
Điều chỉnh cơ cấu, thành phần, sổ ỉuợng lần thứ nhất
Bầu cử đại biểu Quốc hộù ủ y ban Thường vụ quốc hội
đỉều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người
của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 40)
Bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp: Thường trực
Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh cơ cấu, thành phần,
số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân cẩp mình (Điều 51)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

ủ y ban Thường vụ
Quốc hội

Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, cấp
huyện, cấp xã

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chú

Chậm nhất
90 ngày
truócngày
bầu cử
(Ngày 22/02/2021
tưc 11/01/2021
Ấm lịch)

Iiư ớ c 2 CỦA QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG
Giói thiệu nguùi của cơ quan, tổ chúc, đon vị úng cử
Đối với 'bầucử đại biểu Quốc hộù

19

Từ ngày
23/02/2021
đến
10/03/2021

Cơ quan, tổ chức, đon vị được phân bổ số lượng người Các cơ quan, tổ chức,
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tiến hành lụa đon vị
chọn, giói thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình
úng cử đại biểu Quốc hội (Điều 42)

Đối VỚIbầu cử đại biểu Hội đồng nhãn dân:
Các cơ quan, tổ chúc đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối vói cấp Các cơ quan, tổ chức,
xã) được phân bổ số lượng người được giới thiệu úng cử đơn vị và thôn, tổ
tiến hành lụa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội dân phố
đồng nhân dân (Điều 52)

20

Chậm nhất
là ngày
27/02/2021

Uỷ ban bầu cử tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về
số đơn vị bầu cử, dự kiến danh sách đơn vị bầu cử và số
lượng đại biểu được bầu ở địa phương (Theo Kể hoạch ủ y ban bầu cử tỉnh

số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng
bầu cử quốc gia)

-

4

-

- Biên bàn hội nghị cửừi nơi công tác và biên bản
hội nghị ban lãnh đạo cơ quan, to chúc, đơn vị
phải chụyển đến Ban Thường trực ủ y ban
MĨTQVNtình trước ngày 12/03/2021 (Trước hội
nghị hiệp thương lần thứ 2 được tổ chúc)
- ủ y ban MITQVNtình tổng hợp kết quả gửi ủy
ban bầu cử tình trước ngày 15/03/2021
- Biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác, biên bản
hội nghị lãnh đạo mở rộng cùa cơ quan, tochức,
đơn v ị v à biên bàn hội nghị cừtìi ở thôn, tổ dân
phốphải chụyẳi đến Ban thường trục ủy ban
MTTQVNcap tình, huyện, xã trước ngày
12/03/2021 (T 'VÓC hội nghị hiệp thương lần thứ
hcd được tổ chức)
- ủ y ban MTTQVNtình tổnghợp kết quà gửi ủy
ban bầu cừ tình trước ngậy 15/03/2021

SỐ

TT

Thòi gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chú

Công bố số đơn vị bầu cử
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Theo
kế hoạch của Đổi với bầu cử đại biểu Quốc hội: Hội đồng bầu
Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định và công bố số đơn vị bầu cử,
cử quốc gia danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu
Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo đề
nghị của ủ y ban bầu cử tỉnh (Khoản 2, Điều 10)

Hội đồng Bầu cử
quốc gia ấn định
theo đề nghị của
ủ y ban bầu cử tỉnh

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dãn: ủ y ban bầu ủ y ban bầu cử tỉnh,
Trước ngày
04/3/2021

cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ấn định và công bố số đơn
vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại
biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo đề nghị
của ủ y ban nhân dân cùng cấp (Khoản 3, Điều 10)

cấp huyện, cấp xã
ấn định theo đề
nghị của UBND
cùng cấp

M ỗi đơn vị bầu cử đại biếu Quốc hội được
Chậm nhất
bầu không quả 03 đại biểu
80 ngày
trước ngày
bầu cử
(N gày 04/3/2021
tư c 21/01/2021
Âm lịch)
M ỗi đơn vị bầu cừ đại biểu H ội đằng nhân
dân được bầu không quá 05 đại biểu

* Nộp hồ sơ ứng cử:
- Ngitời ứng cừ Đại biểu Quốc hội: Nộp 02 bộ
hồ sơ tại ủ y ban bầu cử tinh

- Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội tại ủ y ban bầu cử
tỉnh (Khoản 1, Điều 36)
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Chậm nhất là
17 giờ 00
ngày
14/3/2021

- Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tại ủ y ban bầu cử ở - Cơ quan, tổ chức,
đơn vị hành chính noi ứng cử (Khoản 2 Điều 36)
đơn vị giới thiệu
người ứng cử
* Nhận hồ sơ ứng cử:
Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là
trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày
22/02/2021 và k ầ ữiúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/3/2021.
(Riêng thứ bẩy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và chủ nhật,
ngày 14 tháng 3 năm 2021, ủ y ban bầu cử các cấp cử
người trực để nhận hồ sơ ứng cừ) (Khoản 2, Điều 3

- Người tự ứng cử
(nếu có)
- UBBC tỉnh
- UBBC cấp huyện,
cấp xã

Nghị quyết sổ 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/0Ứ2021 của
Hội đồng bầu cử quốc gia)

-

5

-

Chậm nhất
70 ngày
trước ngày
bầu cử
(Ngày
14/3/2021
tức 02/02/2021
Âm lịch)

- Người ứng cừ đại biểu Hội đồng nhân dân:
Nộp 01 bộ hồ sơ ủng cử tại ửy ban bầu cừ ở
đơn vị hành chính mà mình ứng cừ
- Công dân chi được nộp hồ sơ ứng cừ làm đại
biểu HĐND tối đa ở 02 cấp trong cùng 01
nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cừ đại biểu Quốc
hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cừ làm đại biểu
HĐNDỞmộtcấp
- Người tự ứng cừ, người được giới thiệu ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân cùa địa phương
nào thàphải là người đang cư trú hoặc công tác
thường xuyên ở địa phương đó

Số
TT

Thời gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chú

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội: Ở mỗi
đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội thành lập một Ban
bầu cử đại biểu Quốc hội có từ 9 đến 15 thành viên

Chậm nhất
70 ngày
trước ngày
bầu cử

(Khoản 1, Điều 24)
23

Chậm nhất
là ngày
14/3/2021

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Ở mỗi đơn vị bầu cử đại
biểu HĐND thành lập một Ban bầu cử đại biểu HĐND
- Cấp tình: Có từ 11 đến 13 người.
- Cấp huyện: Có từ 9 đến 11 người.

- UBND tỉnh
- UBND cấp huyện,
cấp xã

- Cấp xã: Có từ 7 đến 9 người.

(Khoản 2, Điều 24)
- Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội: ủ y ban bầu cử tỉnh

24

Trước ngày
17/3/2021

chuyển hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử,
người tự ứng cử tại địa phương (nếu thấy họp lệ theo quy
định) đến Hội đồng bầu cử Quốc gia; chuyển danh sách
trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai ủ y ban bầu cử tỉnh
tài sản, thu nhập của ngưòi được giới thiệu ứng cử, người
tự ứng cử tại địa phương đến Ban Thường trực ủ y ban
MTTQVN tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương

(Khoản 1, Điều 36)
- Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân: ủ y ban
bầu cử các cấp chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản
sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của
những người ứng cử (nếu thấy họp lệ theo quy định) đến
Ban Thường trực ủ y ban MTTQVN cùng cáp để đưa
vào danh sách hiệp thương (Khoản 2, Điều 36)

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và
Ban Thường trực ủ y ban MTTQVN tỉnh

U BND tỉnh

- ủ y ban bầu cử
tỉnh
- ủ y ban bầu cử
cấp huyện, cấp xã

-

6

-

(N gày 14/3/2021
tưc 02/02/2021
Ẩ m lịch)

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và
Ban Thường trực ủ y ban MTTQVNcùng cấp

SỐ

TT

Thời gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chú

BƯỚC 3 CỦA QUY TRÌNH HEỆP THƯƠNG

Đổi với bầu cử Đại biểu Quốc hội: Lập danh sách
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Chậm nhất
là ngày
19/3/2021

sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh
và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; đổi với người tự
ứng cử thì còn được gửi lấy ý kiến cử tri nơi người
đó công tác (nếu có) (Điều 44)

Ban Thường trực
ủ y ban MTTQVN
tỉnh

Đối với bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân: Lập
danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội
đồng nhân dân, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối
với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức,
đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi
công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được
thôn, tổ dân phố giới thiệu đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp xã. (Điều 53)

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Ban Thường trực ủy
ban MTTQVN tình gửi ngay biên bản hội nghị
hiệp thương ĐBQH đến HĐBC quốc gia, ủy ban
TVQH, Ban Thường trực ủy ban Trung ương
MTTQVN, UBBCtình
-

Tổ chức Hôi nehi hiên thương lần thứ hai:

Chậm nhất
65 ngày
trước ngày
bầu cử
(Ngày

Ban Thường trực
ủ y ban MTTQVN
tỉnh, cấp huyện,
cấp xã

19/3/2021
07/02/2021
Ầm lịch)

tứ c

- Bầu cừ đại biấỉ Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban
Thường trực ủy bơn MTTQVN tình gửi ngay biên
bản hội nghị hiệp thương ĐBHĐND tình đến
HĐBC quôc gia, ủy ban TVQH, ơúnh phù, ủy
ban Trung ươngMTTQVN, Thường trực HĐND và
UBBCtình
- Bầu cừ đại biếu Hội đồng nhân dân cắp huyện,
cấp xã: Ban Thường trực ủy ban MTTQVN cấp
huyện, cấp xã gừi ngay biên bàn hội nghị hiệp
thươngĐBHĐNDcâphuyện, câpxãđên Thường
trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN cấp trên trực
tiếp và Thường trực HĐND, UBBC cùng cấp

BƯỚC 4 CỦA QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG
Ban Thường trực
ủ y ban MTTQVN
Đổi với bầu cử Đại biểu Quốc hội: Tổ chức hội cấp xã phối hợp với
nghị cử tri nơi cư trú và nơi công tác lấy ý kiến UBND cùng cấp;
nhận xét, tín nhiệm của cử tri đổi với người ứng cử cơ quan, tổ chức,
đại biểu Quốc hội (Điều 45)
đơn vị

Hội nghị cử tri:

26

Từ ngày
20/3/2021
đến
17/4/2021

Ban Thường trực

Đối với bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân: Tổ ủ y ban MTTQVN
chức hội nghị cử tri nơi cư trú và nơi công tác lấy ý
kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 54)

phối hợp với
UBND cùng cấp;
cơ quan, tổ chức,
đơn vị
-

7

-

- Đ ối với người ứng cừ đại biểu Quốc hội do
Trung ương giới thiệu: gửi ngay Biên bản
hội nghị cừ tri đên Ban Thường trực Uy ban
Trung ương MTTQVN.
- Đ ối với người tự ứng cử, người do cơ quan,
tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng
cử đại biểu Quốc hội: Gửi ngay Biên bàn hội
nghị cừ tri đến Ban Thường trực ủ y ban
MTTQVN tinh.
- Đoi với người ứng cừ đại biểu Hội đồng
nhân dân: Biên bản hội nghị cừ tri lấy ỷ kiến
về người ứng cừ đại biểu HĐND ở cấp nào
thì gửi ngay đến Ban Thường trực ủ y ban
MTTQVN cấp đó.

Thòi gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Ngày
22/3/2021

Ban bầu cử, UBND cấp huyện báo cáo (Lần 2): về kết
quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tính đến ngày
20/3/2021 gửi Uỷ ban bầu cử tình, UBND tỉnh, Thường
trực HĐND tình (qua S ở N ội vụ tổng hợp)

- Ban bầu cử
ĐBQH và
ĐBHĐND tỉnh

28

Từ ngày
25/3/2021
đến
01/4/2021

ủ y ban bầu cử tình tổ chức họp báo (Lần thứl)

ủ y ban bầu cử tỉnh

29

Từ ngày
26/3/2021
đến
05/4/2021

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử cho các - UBBC các cấp
thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp (trừ
- Sở Nội vụ
thành viên các Tổ bầu cử sẽ có Ke hoạch tập huấn riêng)

SỐ

TT

27

Cơ quan
tổ chức thực hiện

30

31

Trước ngày
10/4/2021

việc phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu.
Ở mỗi khu vực bỏ phiếu thành lập một Tổ bầu cử để thực UBND cấp xã
hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp (Điều 25)

Thành lập các Tổ công tác của Sở Nội vụ theo dõi,
nắm tình hình về công tác bầu cử tại địa bàn các
huyện, thành phố

Ghi chủ

- UBND cấp huyện

Thành lập Tổ bầu cử: UBND cấp huyện hoàn thành
Chậm nhất
là ngày
03/4/2021

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật dinh

Sở Nội vụ

-

8

-

Chậm nhất
50 ngày
trước ngày
bầu cử
(N gày
03/4/2021
tứ c 22/02/2021
Ấ m lịch)

iSau khi thống nhất với
Thường trực
HĐND và ủ y ban M TTQVN cùng cấp; Chi
huy đơn vị vũ trang nhân dân

- Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên;
đơn v ị vũ trang nhân dân được xác định là
khu vực bò phiếu riêng thành lập To bầu
cử có từ 05 đến 09 thành viên; đơn vị vũ
trang nhân dân và địa phương có chung
m ột khu vực bỏ phiếu thì thành lập Tổ bầu
cừ có từ 11 đến 21 thành viên

Số
TT

32

Thời gian
thực hiện

Chậm nhất
là ngày
13/4/2021

Nội dung công việc
(Theo quy địnỉt của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đằng nhân dân
ngày 25/06/2015)

N iêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp
xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực
bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách
cử tri và việc niêm yết để N hân dân kiểm tra

Cơ quan
tổ chức thực hiện

- UBND cấp xã
- Chỉ huy đơn vị vũ
trang nhân dân

(Điều 32)

33

Chậm nhất
là ngày
13/4/2021

34

Từ ngày
13/4/2021
(Ngày niêm
yết)
đến ngày
12/5/2021

35

Từ ngày
15/4/2021
đến ngày
25/4/2021

Tiến hành xong việc xác minh và trả lời các vụ
việc cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc
hội (Điều 46); đối với người ứng cử đại biểu Hội
đồng nhân dan (Điều 55)

- Cơ quan, tổ chức,
đơn vị
- ủ y ban bầu cử
- UBND cấp xã

- Cơ quan lập danh sách cử tri tiếp nhận khiếu nại về việc
Danh sách cử tri (nếu có)

- UBND cấp xã
- Cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông
- Chỉ huy đơn vị vũ
báo kêt quả giải quyêt cho người khiếu nại (nếu có)
trang nhân dân
(Điều 33)
- Ban chỉ đạo,
Kiểm tra việc chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, các
địa phương cho công tác bầu cử (Lần 1)

UBBC cấp tỉnh

- Ban chỉ đạo,
UBBC cấp huyện

-

9

-

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định
Chậm nhất
40 ngày
tnrócngày
bầu cử
(Ngày
13/4/2021
tức 02/3/2021
Am lịch)

Chậm nhất
40 ngày
trước ngày
bầu cử
(Ngày
13/4/2021
tức 02/3/2021
Ấm lịch)

Ghi chú

số
TT

Thời gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chú

BƯỚC 5 CỦA QUY TRÌNH H ỆP THƯƠNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội: Ban Thường trục
ủ y ban MTTQVN tỉnh gửi ngay biên bàn hội
nghị hiệp thương đến HĐBC quốc gia, ủy ban
TVQH, Ban Thường trực ủy ban Trung ương
MTTQVN, UBBCtmh
-

Tổ chức Hôi nehi hiên thương lần thứ ba:
- Bầu cử Đại biểu Quốc hội: Lựa chọn, lập danh
sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu
Quốc hội (Điều 49)

36

Chậm nhất
là ngày
18/4/2021

lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 56)

Từ ngày
19/4/2021
đến ngày
22/4/2021

Chậm nhất
35 ngày
trước ngày
bầu cử
(N gày

- Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân: Lựa chọn,

37

- Ban Thường trực
UBMTTQVN tỉnh

Ban Thường trực
ủ y ban MTTQVN
tỉnh, cấp huyện,
cấp xã

Sơ kết bước 1 công tác bầu cử: Đánh giá các
công việc từ khi triển khai đến khi lựa chọn, lập
danh những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
Thời gian tổ chức sơ kết:

- Ban chỉ đạo

- Cấp xã: Ngày 19/4/2021

- UBBC các cấp

- Cấp huyện: Ngày 20/4/2021

- Cấp tỉnh: Ngày 22/4/2021

-

10

-

18/4/2021
t ứ c 7/3/2021
Ẩm lịch )

- Bầu cử đại biầi Hội đồng nhân dân tình: Ban
Thường trục ủy bơn MTĨQVN tình gửi ngay biên
bản hội nghị hiệp thương đến HĐBC quốc gia, ủy
ban TVQH Chính phù ủy bơn Trung ương
MTTQVN, Thường trực HĐND và UBBC tình
- Bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp hưyện,
cấp xã: Ban Thường trục ủy bơn MTTQVN cấp
huyện, cấp xã gùi ngay biên bàn hội nghị hiệp
thương đến Thường trực HĐND, UBND, ủ y bơn
MTTQVN cạp trên trục tiếp và Thường trục
HĐND, UBBC cùng cấp.

số
TT

Thòi gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Danh sách người ứng cử:
Bầu cử Đại biểu Quốc hội: Ban Thường trực ủ y ban
MTTQVN tỉnh gửi Biên bản hội nghị hiệp thương lần
thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
được ủ y ban MTTQVN tỉnh giới thiệu ứng cử đại
biểu Quốc hội tại địa phương đến ủ y ban bầu cử tỉnh

(Khoản 2, Điều 57)

38

Chậm nhất
là ngày
23/4/2021

Ban thường trực
ủ y ban MTTQVN
tỉnh

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tình: Ban
Thường trực ủ y ban MTTQVN tỉnh gửi Biên bản hội
nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người
đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến
Hội đồng bầu cừ quốc gia, ủ y ban thường vụ Quốc
hội, Chính phủ, ủ y ban Trung ương MTTQVN,
Thường trực Hội đồng nhân dân và ủ y ban bầu cử tỉnh

Chậm nhất
3Ỏ ngày
trước ngày
bầu cử
(Ngày 23/4/2021
tưc 12/3/2021
Ầm lịch)

(Khoản Ù Điều 58)

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện,
cấp xã: Ban Thường trực ủ y ban MTTQVN cấp
huyện, cấp xã gửi biên bản hội nghị hiệp thương
lằn thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Thường
trực HĐND, UBND, ủ y ban MTTQVN cấp trên
trực tiếp và Thường trực HĐND, ủ y ban bầu cử
cùng cấp (Khoản 1 Điều 58)

Ban thường trực
ủ y ban MTTQVN
cấp huyện, cấp xã

-1 1

-

Ghi chú

Số

TT

39

Thòi gian
thực hiện

Chậm nhất
là ngày
28/4/2021

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)
Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách
chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội
theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh
sách do Ban thường trực ủ y ban trung ương
MTTQVN và ủ y ban bầu cử tỉnh gửi đến (Khoản

40

41

Từ ngày
29/4/2021
đến
05/5/2021

42

Chậm nhất
là ngày
03/5/2021

HĐBC quốc gia

4, Điều 57)
ủ y ban bầu cử lập và công bố danh sách chính thức
những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn
vị bầu cử (Khoản 2, Điều 58)

Từ ngày
28/4/2021
và kết thúc
trước thòi
điểm bỏ
phiếu 24 giờ

Cơ quan
tổ chức thực hiện

UBBC các cấp

Vận động bầu cử:

- Ban thường trực
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội
ủ y ban MTTQVN
đồng nhân dân ở đơn vị nào thì thực hiện vận động bầu
các cấp
cử tại đơn vị bầu cử đó (Điều 64, Điều 65)
- Người ứng cử

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định
Chậm nhất
25 ngày
trước ngày
bầu cử
(N gày
28/4/2021
tứ c 17/3/2021
Â m lịch)

Kết thúc
trước thòi
điểm bỏ phiếu
24 giờ

In ấn danh sách người ứng cử, tiểu sử tóm tắt, phiếu
- UBND tỉnh
bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội
- UBND cấp huyện,
đồng nhân dân các cấp để cấp phát cho các Ban bầu
cấp xã
cử (Điểm g, Khoản 1 và Điểm h, Khoản 2, Điều 23)
Công bố danh sách chính thức người ứng cử đại
biểu Quốc hội ở địa phương mình theo quyết định
của Hội đồng bầu cử quốc gia (Khoản 7, Điều 57)
Niêm yết danh sách chính thức những người ứng
cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân ở khu vực bỏ phiếu (Điều 59)

ủ y ban bầu cử tỉnh

Tổ bầu cử

-

12

-

Ghi chú

Chậm nhất
20 ngày
trước ngày
bầu cử
(N gày
03/5/2021
tứ c 22/3/2021
Â m lịch)

Thời gian vận động bầu cử: Bắt đầu từ
ngày công bo danh sách chính thức những
người ứng cử (ngày 28/4/2021) và kết thúc
trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ

- Hình thức vận động bầu cừ: Gặp gỡ, tiếp
xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cừ tri ở
địa phương nơi mình ứng cử; Thông qua
phương tiện thông tin đại chúng

SỐ

TT

43

Thòi gian
thụ-c hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Ngày
05/5/2021

ủ y ban bầu cử, UBND cấp huyện báo cáo (Lần 3): về
kết quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tính đến ngày
20/3/2021 gửi Uỷ ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh, Thường
trực HĐND tình (qua S ở N ội vụ tổng hợp)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

- UBND cấp huyện

44

Ban bầu cử phân phối tài liệu bầu cử, phiếu bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Ban bầu cử
cho các Tổ bầu cử (Điểm d, Khoản 3, Điều 24)

45

Từ ngày
08/5/2021
đến
12/5/2021

ủ y ban bầu cừ tỉnh tổ chức họp báo (Lần thứ II)

ủ y ban bầu cử tỉnh

46

Trước ngày
10/5/2021

ủ y ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tập
huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử cho các
thành viên To bầu cử

- UBND cấp huyện
- ƯBBC cấp huyện

đến ngày
15/5/2021

47

Từ ngày
11/5/2021
đến
24/5/2021

Kiểm tra việc chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, các
địa phương cho công tác bầu cử (Lần 2)

Các ngành, các cấp chỉ đạo các cơ quan thông tin,
báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng, tập
trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ghi chú

- Ban bầu cử
ĐBQH và
ĐBHĐND tỉnh

Chậm nhất
là ngày
08/5/2021

Từ ngày
10/5/2021

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Chậm nhất
15 ngày
truócngày
bầu cử
(N gày
08/5/2021
tứ c 27/3/2021
Â m lịch)

- Ban chỉ đạo,
ƯBBC cấp tỉnh
- Ban chỉ đạo,
UBBC cấp huyện

Các ngành, các cấp

-

13

-

Đặc biệt là 03 ngậy (ngày 22,23,24/5/2021)
trước, trong và sau ngày bầu cừ

Số
TT

48

Thời gian
thực hiện

Từ ngày
13/5/2021

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)
Hội đồng bầu cử quốc gia, ủ y ban bầu cử, Ban bầu cử
ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị về ngưòi ứng cử và việc lập danh sách
những người ứng cử (Khoản 2, Điều 61)
Sau đó, chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa
được giải quyết đến ủ y ban TVQH (đối vói bầu cử đại
biểu Quốc hội) hoặc Thường trực HĐND khóa mới ở
cấp tương ứng (đối với bầu cử đại biểu HĐND) để tiếp
tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (Khoản 4,

Cơ quan
tổ chức thực hiện

- Hội đồng bầu cử
quốc gia,
- ủ y ban bầu cử,
Ban bầu cử

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

10 ngày
trước ngày
bầu cử

Điều 61)

49

50

51

Từ ngày
13/5/2021

Từ ngày
18/5/2021
đến ngày
20/5/2021

Từ ngày
20/5/2021
đến ngày
23/5/2021

Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri
biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thòi gian bỏ phiếu
bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương
tiện thông tin đại chúng khác của địa phương (Điều
70)
...................
Sơ kết bước 2 công tác bầu cử: Đánh giá công
việc từ khi sơ kết bước một đến cấp phát xong thẻ
cử tri.
- Thời gian tổ chức sơ kết:
+ Cấp xã: ngày 18/5/2021;
+ Cấp huyện: ngày 19/5/2021;
+ Cấp tỉnh: ngày 20/5/2021.

Kiểm tra việc chuẩn bị cho ngày bầu cử và các nội
dung công việc diễn biến trong ngày bầu cử tại các
địa phương (Lần cuối)

Tổ bầu cử

Ban chỉ đạo, ủ y
ban bầu cử các cấp

- Lãnh đạo Tỉnh uỷ,
HĐND, ỮBND,
UBMTTQVN tinh
- Ban chỉ đạo,
UBBC cấp tỉnh
- Ban chỉ đạo,
UBBC cấp huyện

-

14

-

10 ngày
truớc ngày
bầu cử

Ghi chủ

Nội dung công việc
Số
TT

52

53

T hòi gian
thự c hiện

Trước ngày
23/05/2021

Thực hiện
xong trước
12h00’ ngày
22/5/2021

(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

C ơ quan
tổ chức thưc
• hiên
•

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật dịnli

G hi chú

- Các Tổ bầu cử phát xong thẻ cử tri có đóng dấu của Tổ
bầu cử cho từng cử tri (Khoản 1, Điều 8, Thông tư sổ

HPX1 X
t
0Ư202ƯTT-BNV)
TÔ bâu cử
- Các Tổ bầu cử thực hiện các công việc trước ngày bầu cử
(Điều 9, Thông tư số 0Ư2021/TT-BNV)

Trang tri khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu trang
nghiêm, tiết kiệm và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại
Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021; các Tổ
Ban bầu cử,
bầu cử đặt phòng bỏ phiếu noi trung tâm, tiện cho việc rr~»X1 X ?
TÔ bâu cử
đi lại của cử tri (mỗi phòng bỏ phiếu có 01 hòm phiếu
chính và 01 hòm phiếu phụ); thành viên các Tổ bầu cử
tổng duyệt tại các phòng bỏ phiếu

(Sở Nội vụ hướng dẫn chi tiết
về kỹ năng, nghiệp vụ)

NGÀY BẦU C Ử TOÀN Q U Ố C ĐẠI BIỂU Q U Ó C H Ộ I
VÀ ĐẠI B IỂU HĐND CÁC CẤP N H IỆM KỲ 2021 - 2026

(Ngày 23 tháng 5 năm 2021)

54

Ngày
23/5/2021

Các công việc trong ngày bầu cử được thục hiện theo
quy định tại Điều 10, Thông tư số ỏl/2021/TT-BNV
ngày 11/01/2021 của Bộ trưỏng Bộ Nội vụ
- Thòi gian bỏ phiếu: Bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy
giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu
cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm
hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết ủ y ban bầu cử các
thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cấp, Ban bầu cử,
cùng ngày (Khoản 1, Điều 71)
Tổ bầu cử
- Định kỳ hai giờ một lần, UBBC cấp xã báo cáo UBBC
cấp huyện, UBBC cáp huyện báo cáo UBBC tỉnh về các
nội dung: Điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ, giao
thông, thời tiết ảnh hưởng đến việc bầu cử, số cử tri đi bầu
và tiến độ cử tri đi bầu; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã
hội...ở địa phương trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

-

15

-

- C ử tri phải tự mình đi bầu cử, không
được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay.
- Trước khi bỏ phiếu Tổ bầu cừ phải kiểm tra
hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

Ngày
C hủ n h ật
23/05/2021

- Việc bỏ phiếu ph ả i được tiến hành liên
tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ
làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử
p hải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài
liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử,
kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời
p hải có những biện pháp cần thiết để việc
bỏ phiếu được tiếp tục

(Sở Nội vụ hướng dẫn chi tiết
về kỹ năng, nghiệp vụ)

SỐ

TT

Thòi gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chủ

Tổ bầu cử

Ngày
Chủ nhật
23/05/2021

(Sở NỘI vụ hướng dẫn chi tiết
về kỹ năng, nghiệp vụ)

Tổ bầu cử

Chậm nhất
03 ngày
sau ngày
bầu cử

Ban bầu cử

Chậm nhất
05 ngày
sau ngày
bầu cử

Cơ quan
tổ chức thực hiện

- Tổ bầu cử phát phiếu bầu đã được đóng dấu của Tổ
bầu cử cho cử tri sau khi cử tri đến phòng bỏ phiếu và
xuất trình Thẻ cử tri

55

Ngày
23/5/2021

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ
phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc (Điều 73)

- Việc kiểm kê; kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm
điếm số phiếu bầu cho tùng người ứng cử, niêm phong
và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu (được thực hiện

theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Thông tư
số Ol/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ ừưởng
Bộ Nội vụ)

56

Chậm nhất
là ngày
26/5/2021

Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử phải lập các
loại Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử (03 bản)
và gửi đến Ban bầu cử tương ứng, UBND, Ban
thường trực ủ y ban MTTQVN cấp xã (Điều 76)
Ban bầu cử lập và gửi Biên bản xác định kết quả
bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử (03 bản)
đến Hội đồng bầu cử quốc gia, ủ y ban bầu cử tỉnh,
Uỷ ban MTTQVN tỉnh (Khoản 3, Điều 77)

57

Chậm nhất
là ngày
28/5/2021

Ban bầu cử lập và gửi Biên bản xác định kết quả
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử
(04 bản) đến ủ y ban bầu cử, Thường trực HĐND,
UBND, Ban thường Uỷ ban MTTQVN cùng cấp

(Khoản 4, Điều 77)

-

16

-

Thời gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

58

Chậm nhất
là ngày
30/5/2021

ủ y ban bầu cử tỉnh lập và gửi biên bản xác định
kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh (04 bản)
đến Hội đồng bầu cử quốc gia, ủ y ban thường vụ
Quốc hội, Ưỷ ban Trung ương MTTQVN, ủ y ban
MTTQỸN tỉnh (Khoản 3, Đieu 83)

59

Chậm nhất
là ngày
02/6/2021

ủ y ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử để
công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử UBBC các cấp
đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình (khoản 2, Điều 86)

SỐ

TT

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

ủ y ban bầu cử tỉnh

Chậm nhất
07 ngày
sau ngày
bầu cử
Chậm nhất
10 ngày
sau ngày
bầu cử

TRƯỜNG HỢP BẦU c ử THÊM, BẦU c ử LẠI
60

Chậm nhất
là ngày
07/6/2021

Ấn định ngày bầu cử thêm nếu có (Khoản 3, Điều 79)

61

Chậm nhất
là ngày
07/6/2021

Ấn định ngày bầu cử lại trong trường hợp đơn vị
Hội đồng bầu cử
bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một
quốc gia, ủ y ban bầu
nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri
cử các cấp

62

Chậm nhất
là ngày
07/6/2021

Ấn định ngày bầu cử lại trong trường họp hủy bỏ kết quả Hội đồng bầu cử
bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử có vi phạm quốc gia, ủ y ban
bầu cử tỉnh
pháp luật nghiêm trọng (Khoản 2, Điều 81)

63

Sau khi nhận,
kiểm tra Biên
bản xác định ká
quả bầu cử của
các Ban bầu cử
và giải quyết
khiếu nại, tố cáo
(nếu có)

UBBC các cấp

(Khoản 4, Điều 80)

ủ y ban bầu cử lập Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân mà mình chịu trách nhiệm tổ
chức (06 bản); cấp huyện, cấp xã gửi HĐND, UBND,
UBMTTQVN cùng cấp và cấp trên trực tiếp; cẩp tỉnh ƯBBC các cấp
gửi HĐND, UBND, ủ y ban MTTQVN cùng cấp, ủ y
ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, ủ y ban Trung
ương MTTQVN (Điều 85)

-

17

-

Chậm nhất
15 ngày
sau ngày bầu
cử đầu tiên
Chậm nhất
15 ngày
sau ngày bầu
cử đầu tiên
Chậm nhất
15 ngày
sau ngày bầu
cử đầu tiên

Ghi chú

Số

TT

Thòi gian
thực hiện

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chú

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU c ử VÀ TỎNG KẾT c u ộ c BẦU c ử
64

Chậm nhất
là ngày
02/6/2021

65

Kể từ ngày
công bố k ầ
quả bầu cử đại
biểuHĐND
các cấp

66

67

68

69

ủ y ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử và
danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp (Khoản 2, Điều 86)

UBBC các cấp

Uỷ ban bầu cử các cấp tiếp nhận các khiếu nại về kết
quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
(chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả UBBC các cấp
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp)

ủ y ban bầu cử các cấp có trách nhiệm xem
xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời hạn
20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại

(Khoản 1, Điều 87)

(Khoản 2, Điều 87)

Chậm nhất
là ngày
12/6/2021

Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử
và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc
hội (Khoản 1, Điều 86)

Hội đồng bầu cử
quốc gia

Kể từ ngày
công bố kết
quả bầu cử
đại biểu QH

Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận các khiếu nại
về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (chậm nhất là
5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu
Quốc hội) (Khoản 1, Điều 87)

Hội đồng bầu cử
quốc gia

Trước ngày
15/6/2021

Trước ngày
17/6/2021

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ở cấp xã
(thực hiện theo K ế hoạch sổ 42/KH-HĐBCQG
ngày 19/01/2021 của H ội đồng bầu cử quốc gia)

Ban chỉ đạo, UBND,
UBBCcấpxã

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử cấp huyện
(thực hiện theo K ế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày Ban chỉ đạo, UBND,
19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc giạ)
UBBC cấp huyện

-

18

-

Chậm nhất
20 ngày
sau ngày bầu cử
Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm xem
xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại
biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày
nhận được khiếu nại (Khoản2, Điều 87
ủ y ban bầu cử cấp xã gửi bảo cáo tổng kết cuộc
bầu cừ về:
- ThườngtnicHĐND, UBND, UBMITQcùngcấp
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ cấp
huyện và ủ y ban bầu cử cấp huyện
ủ y ban bầu cừ cấp huyện gửi báo cáo tong kết
cuộc bầu cử về:
-Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ cùng cấp
- Thường trực HĐND, ƯBND, ƯBMTTQ tình và
ủ y ban bầu cừ tinh

Số

TT

70

Thòi gian
thực hiện

Trước ngày
20/6/2021

Nội dung công việc
(Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/06/2015)

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ở tỉnh
(thực hiện theo K ế hoạch số 42/KH-HĐBCQG
ngày 19/01/2021 của H ội đồng bầu cử quốc gia)

Cơ quan
tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo,
UBND, ủ y ban bầu
cử cấp tỉnh

Thòi hạn
phải hoàn thành
theo Luật định

Ghi chú
ủy ban bầu cử tình gùi báo cáo tổng kết bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa X V và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
của tình đến:
ủ y ban TVQH, HĐBCQG, Chính phù, ủ y ban
Trung ương MTTQVN, Văn phòng Quốc hội, Bộ
Nội vụ và các cơ quan liên quan
-

-

71

72

Sau khi ủ y
ban bầu cử
các cấp xem
Xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội
xét, giải quyết
đồng nhân dân, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội
xong các
đồng nhân dân khóa mới (Khoản 2, Điều 88)
khiếu nại về
kết quả bầu
cử (nếu có)
Kỳ họp
HĐND
khóa mới

Thường trục HĐND, UBND, UBMĨTQVNtình

UBBC các cấp

Trình Hội đồng nhân dân khóa mới báo cáo tổng kết
cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả
UBBC các cấp
xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân cùng
cấp được bầu (Điểm m, Khoản 2, Điều 23)

Thời điểm kết thúc nhiêm vu của các tổ chức phu trách bầu cử ở đìa phương:
- ủ y ban bầu cử ở tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Quốc hội sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (Khoản 1, Điều 28)
- ủ y ban bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sau khi ủ y ban bầu cử đã trinh báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và hồ
sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới (Khoản 2, Điều 28)
- Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sau khi ủ y ban bầu cử kết thúc việc tổng kết công tác bầu
cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Khoản 3, Điều 28)

-
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