UY BAN BAU CU'DIAI BLEU
CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1F NAM
QUOCHQ! KHOAXVVA
- Tiy do - Hnh phüc
Dôc
$
DAI BIEU HDND TINH NINH B1NH
NHEIM KY 2021-2026
lap

Ninh BInh, ngàyD4 tháng02.näm 2021

S& 'lf /KH-UBBC

KE HOACH
A
Trien khai thiyc hiçn cong tac ban cir di bieu Quoc hçn khoa XV
,
A
• .A
A
va bau cir dii bien HQ1 dong nhan dan cac cap, nhiçm ky 2021-2026
•

S

A

A•

•

A

A

A•

•A

A

Can ci'r Lut b.0 ci'r dti biu Quc hi và dai biu Hi dng nhân dan s
118/2020/QH14 ngày 19/6/2020
85/2015/QH13 ngày 25/06/2015; Nghj quyêt
cüa Quôc hi ye thành 1p Hi dông bâu cü quôc gia; Nghj quyêt 133/2020/QH14
ngày 17/11/2020 cüa Quôc hi ye ngày bâu cir di biêu quôc hi khoá XV và di
biêu Hi dông nhãn dan các cap nhim k' 2021-2026; CM thj 45-CT/TW ngày
20/6/2020 cüa B ChInh trj ye länh do cuc bâu ci.r di biêu Quôc hi khóa XV và
bâu ci:r dti biêu Hi dông nhân dan các cap nhim ki 2021-2026; Chi thj 02/CTTTg ngày 14/01/202 1 cüa Thu tuâng chInh phü ye to chi'rc cuc bâu Ca di biêu
QuOc hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân dan các cap thim k5' 202 1-2026;
Thông tu sO 01/2O21iTT-BNV ngày 11/01/2021 cüa B Ni vi hu&ng dan nghip
vi cOng tác to chüc bâu cü dti biêu QuOc hi khóa XV và d?i biêu Hi dông nhân
dan các cap nhim k3' 202 1-2026; Chi thj sO 04-CT/TU ngày 11/01/2021 cüa Ban
Thi.thng vi Tinh üy Ninh BInh ye länh do cuc bâu cü dai diêu Quôc hi khóa XV
và bâu ci'r dti biêu HOi dOng nhãn dan các cap nhim k' 2021-2026; Chi thj sO
01/CT-UBND ngày 22/01/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh ye vic tO
chüc cuc bâu Ca di diêu Quôc hi khóa XV và bâu cü dai biêu Hi dông nhân dan
các cap nhim kS' 202 1-2026;
Thirc hin Quyt djnh s 175/QD-UBND ngày 22/01/2021 cüa Uy ban nhân
dan tinh Ninh BInh ye vic thành l.p Uy ban bâu cir dai biêu Quôc hi khóa XV và
bâu ct'r dai biêu Hi dOng nhân dan tinh Ninh BInh, nhim k' 2021-2026; d cac
cap, các ngãnh trong tinh thông nhât, chü dng triên khai to chüc thirc hin cong tác
bâu ct'r dam bâo dan chU, bInh dang, dung pháp 1ut, an toàn, tiêt kim và thirc s11 là
ngày hi cüa toàn dan, Uy ban bâu ciir tinh Ninh BInh ban hành Kê hoch triên khai
thc hin cong tác bâu cir di biêu Quôc hi khóa XV và di bieu Hi dông nhan
dan các cap, nhim kS' 2021-2026 trên dja bàn tinh Ninh BInh, ci the nhu sau:
I. MJC DICH, YEU CAU
so

so

so

so

1• Mtic dIch
Cuôc bu di bi&i Quc hôi khóa XV yà bu cü di biu Hi dng nhan dan
các
nhim kS' 202 1-2026 duçc to chirc vào Chu nht, ngày 23/05/202 1; là dçit vn
dng sinh boat chinh frj sâu rng trong
thng
than
tao diêu kin thun
lqi nhât dê Nhân d th%rc hin day dü quyên
chU cUa mInh nhrn 1%ra thçn, giOi
thiu, bâu nhttng dai bieu tieu biêu, xirng dáng dai din cho chi, nguyen v9ng yà
quyên lam chü cüa Nhân d trong QuOc hi yà Hi dông nhân dan các cp trong
nhim k' mOi, gop phãn xây dirng nhà nuOc pháp quyen xä hi chü nghia cüa d, do
ca

cap,

va

mci

lop

lam

dan;
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dan và vi dan; là djp d toàn Dãng, toàn dan trong tirih thi dua thrc hin th.ng lqi các
nhim vçi ma Nghj quy& Dti hi Dãng b tinh Ninh BIrth lan thu XXII dã dê ra.
2. Yêu cu
- Cuc bu cir phài dixqc tin hành dan chü, bInh ding, dung pháp lut, an
toàn, tit kim và thirc s,r là ngày hi cUa toàn dan; bão dam các diêu kin thun icr1
nh.t d mci cong dan dizcrc thirc hin day dü quyên lam chü cüa mInh trong vic
1rng cü, bu cir theo quy djnh cüa pháp lut
- Bâo dam bu dü s luçrng dai biu Quc hi khóa XV và di biu Hi dng
nhân dan các cap nhim kS' 202 1-2026 theo quy djnh ciia pháp lut. Dai biêu diiçrc
bu là nhüng nguri tiêu biêu ye phâm chat, dto due và näng lirc, Co quan diem, 1p
trurng chInh tn vüng yang, dü tiêu ehuan theo quy djnh eüa pháp h4t, có diêu kiin
thirc hin nhim vi tham gia lam dai biêu Quôc hi và dai biêu Hi dông nhân dan.
- Uy ban nhân dan các cp phi hcrp chat chê vâi This?mg trrc Hi dng nhân
dan, Ban Thu?rng trrc Uy ban MTTQ Vit Nam cUng cap và các to chirc phii trách
bâu cir, các to chirc chInh trj, chInh trj - xA hi, to chüe xâ hi, the ccr quan, dcrn vj
lien quan dê thirc hin tot tráeh nhim dixçrc phân công, lam tot các buâc chuân bj
theo huàng dn cUa Hi dông bâu ci'r Quôc gia, Uy ban Trung llcrng MTTQ\TN,
cüa các ca quan Trung ucrng lien quan và cüa tinh ye vic thirc hin cong tác bau
Cu di biêu Quôc hi khoá XV và bâu cu dti biêu Hi dông nhân dan các cap,
nhim kS' 202 1-2026.
- Truâe, trong và sau qua trInh chu.n bj, t chuc cuc bu eüphãi dam bão git
vUng an ninh chmnh trj, trt tr an toàn xà hi; ket hçrp tuyên truyên ye bâu ei'r vâi tuyên
truyên k' nim cáe ngày lê ian cüa dat nuâc; ben cnh vie lam tot cong tác bâu cir là
nhim vti trçng tam cüa eác cap üy Dâng, chInh quyên, các ban, ngành, doàn the, tO
chuc xA hi, dông thai phâi hoàn thành tot các nhim vi phát triên kinh te - xâ hi
nàm 2021 cüa tinh và các dja phuang.
II. NHUNG NQI DUNG CONG VIC CJ TIIiE
1. T chfrc các Hi ngh trin khai cong tác bu cfr
1.1. This?rng trirc Tinh üy chü trI t chüc Hi nghj trirc tuyn toàn tinh trin
khai côngtác bâu ci'r dai biêu Quôc hi khóa XV và bau cii dai biêu Hi dông nhân
dan các cap, nhim kS' 202 1-2026.
- Thôi gian: Ngày 05/02/202 1.
Ngay sau khi k& thüc Hi nghj trtre tuyn toàn tinh, các huyn, thành ph và xä,
phix&ng thj tran trien khai tiêp các cong vic CI the cüa don vj; to chirc Hi nghj
triên khai tai don vj mInh (nêu can thiêt). Th?yi gian xong trizOc ngày 07/02/2021.
2. Thành 1p các t chIle phi trách bu dr
2.1. Thành 1p Uy ban bu cfr
Uy ban than dan cp tinh, cp huyn, cp xä sau khi thng nMt vâi Thixing trçrc
Hi dông nhãn dan và Ban Thuang trçre Uy ban M.t trn To quOc Vit Nam cUng cap
quyêt djnh thành 1p Uy ban bâu cit (theo Luçt djnh chgm nhât là 105 ngày tru'ác ngày
bâu c tic ngày 07/02/2021).
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a) Thành Ip Uy ban bu cfr tinh
- Thô'i gian: Ngày 22/01/2021.
- Uy ban bu cü tinh có 31 thnh viên gm: Chü tjch, các Phó Chü tjch, và các
Uy viên là dai din Thuing trtrc HDND, Uy ban nhân dan, Uy ban MTTQVN tinh và
mt s cci quan, to chüc htru quan dê thirc hin cong tácbâu cü di biêu Quôc hi và
dai biêu Hi dông nhân dan cap tinh. Danh sách Uy ban bâu cir d.i biêu Quôc hi Khoá
XV và bâu cir dai biêu Hi dông nhãn dan tinh Ninh Bmnh nhim k' 2021-2026 phãi
duçic giri den Hi dông bâu cir Quôc gia, U ban Thu?ing vi Quôc hi, Chmnh phü, Ban
thung trrc UBTWMTTQ Vit Nam (Khoan 1, Diêu 22 Lugt Báu c& dgi biêu Quoc
hç5i và dgi biêu H.51 dông nhân dan ngày 25/6/2015).
b)Thành1pUy ban bu cfrcp huyn
- Thbi gian: Truâc ngày 29/01/202 1.
- Uy ban bu Cu di biu Hi dng nhutn dan cp huyn có tr 11 dn 15 thành
viên gôm: Chü tjch, các Phó Chü tjch, và các Uy viên là di din Thi.r&ng trirc HOi dông
nhãn dan, Uy ban nhan dan, Uy ban MTTQVN ci)ng cap và mt sO ca quan, to chüc
hüu quan. Danh sách Uy ban bâu cir dai biêu Hi dOng nhãn dan cap huyn phãi duçrc
gi'ri den Thu?ing trirc Hi dông nhãn dan, Uy ban nhân dan và Ban Thng trrc Uy ban
Mttrn To quôc Vit Narn cap trén trçrc tiêp (Khoán 2, Diu 22 Lut Bu cz dgi bku
Quoc hç5i và dgi biêu Ht5i dong n/ian dan ngày 25/6/2015).
A

A
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-

c) Thanh Iip Uy ban bau ctr cap xa

- Thô'i gian: Triric ngày 29/01/202 1.
- Uy ban b.0 ct'r di biu Hi dng than dan cp xã có tü 9 dn 11 thành viên
gôm: Chü tjch, các Phó Chü tjch, và các Uy viên là dti din Thuäng t41c Hi dông
than dan, Uy ban than dan, Uy ban MTTQVN cing cap và mt co quan, tO chüc
hftu quan. Danh sách Uy ban bâu Cu di bieu Hi dông nhan dan cap xà phãi duçic giri
den Thng trrc Hi dOng than dan, Uy ban nhân d và Ban Thithng trijc Uy ban
M.ttrn To quOc Vit Nam cap trên trçrc tiêp (Khoán 2, Diêu 22 Lugt Bâu ci'c dgi biêu
Quôc hç$i và dgi biêu Hç3i dông n/ian dan ngày 25/6/2015).
so

2.2. Thành Ip Ban bu cfr
a) Thành Ip Ban bu cfr di biu Quc hi
O mi don vj bu cü dai biu Quc hi thành 1p mt Ban bu cü di biu
QuOc hOi (Khoán 1, Diêu 24 Lu2t Bâu cü dgi biêu Quoc hi và dqi biêu Hói dng
n/ian dan ngày 25/6/2015).
- Uy ban than dan tinh sau khi théng nht vâi Thing trrc FIDND và Ban
Thu?mg trçrc Uy ban MTTQVN tinh, quyêt djnh thành 1p a mi don vj bâu Cu di bi&i
Quôc hi mt Ban bâu Cu dii biêu Quôc hi có tr 9 den 15 thành vien gôm: Tnning
ban, các Phó Tnrang ban và các Uy viën là dai din Thizing trçrc FIDND, Uy ban nhân
d, Uy ban MT9T'QVN tinh và mt sO co quan, tO chüc hftu quan.
- Thàigian: Chm tht là ngày 14/3/202 1 (theo Luçt djnh chm n/dt là 70 ngay
trithc ngày báu cz tic ngày 14/3/2021).
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b) Thành 1p Ban bu cfr di biu HOND cp linh, cp huyn, cp xã

O mi don vj bu cir dti biu Hi dng nhân dan thành 1p mt Ban bu ci'r dai
biu Hi dng nhân dan (Khoãn 2, Diêu 24 Lut Bâu cü di biêu Quôc hi và dii biêu
Hi dng nhãn dan ngày 25/6/20 15).
- Uy ban than dan cp tinh, cp huyn, cp xã sau khi théing nht vài Ththng trirc
Hi dng than dan và Ban thung trçrc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam c1ng cap
quy& d!nh thành 1p ô m& don vj bâu cü di biêu Hi dông nhãn dan cap mInh mt Ban
bu cir di biêu Hi dông nhãn dan, gôm di din co quan nhà nuóc, to chüc chInh tn, to
chüc chinh trj - xä hOi, tO chIrc xà hOi. Thành phãn Ban bâu cü di biêu Hi dông nhán
dan cap xA Co them dai din cü tn a dja phuong. Ban bâu cir dii bieu Hi dOng than clan
cap tlnh cO tCr 11 den 13 thành viên; Ban bâu Cu di biêu Hi dông nhan dan cap huyn
CO tr 9 dn 11 thành viên; Ban bâu cü di biêu Hi dOng than dan cap xã cO tr 7 den 9
thành viên; Ban bâu cü gôm Truang ban, các Phó Tnrâng ban và các Uy vien.
- Thôi gian: Chm nht là ngày 14/3/202 1 (theo Lut djnh chgm nhAtlà 70 ngây
tru'óc ngày bdu c t&c ngày 14/3/202 1).
2.3. Chia khu vlyc bô phiu và thành 1p T bu cfr
a) Chia khu viyc bô phiu
Mi don vj bu cü dai biu quc hi, don vj bu cir di biu Hi dng nhãn clan
các cap duçic chia thành các khu vrc bó phiêu; khu vrc bO phiêu bâu cir dii biêu Quoc
hi dông thi là khu virc bO phiêu bâu Cu di biêu Hi dông than dan các cap.
Vic xác djnh khu virc bO phi&i do U' ban than dan cp xä quy& djnh và di.rçic
U' ban nhãn dan cap huyn phê chuan.
- M& khu virc bO phiu CO ttr 300 dn 4.000 c1r fri. 0 min nüi, vi1ng cao, khu
kinh tê mOi thuc các xâ vOng bãi ngang và nhUng ncñ dan cu không tp trung thI clñ
chua có dü 300 cü fri cing duçic thành 1p mt khu vi1c bO pbiêu.
- Các tnthng hcrp có th thành 1p khu virc bO phi&i riêng:
+ Don vi

vu

tnang nhân dan.

+ Bnh vin, thà h sinh, thà an duong, co sâ chäm soc nguai khuyt tt, co SO
chm soc nguOi cao tuOi có tr 50 cir fri tnO len.
+ Co sO giáo diic bt buc, co sO cai nghin bt buc, tn?i tm giam.
U' ban than an xâ, phuOng, thj tnãn cn ci'I vào dan s, s cü tni, diu kin c1i
the cüa dja phucmg dê quyêt djnh vic chia khu vtrc bO phiêu, báo cáo Uy ban nhan dan
huyn, thành phô phê chuan xong truOc ngày 30/3/2021.
'

A

X A

b) Thanh ipTo bau cir
mi khu vrc bO phiu thãnh l.p mt T bu Cu ('Diu 25 Lu2t Bu cj dgi bku
Quóc hói và dgi biêu Hç3i dóng nhân dan ngày 25/6/2015).
o

- Uy ban nhân dan xä, phuOng, thj trn sau khi thng that vOi ThuOng tnirc
Hi dông than dan và Ban thuOng trirc Uy ban Mt tnn To quôc Vit Nam cüng
cap quyêt djth thàth 1p 0 môi khu vrc bO phiêu mt TO bâu
dê thrc hin cong
cu
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tác bu cir dii biu Quc hi và bu cü dai biu Hi dng nhân dan các cp. T
bu cir có tü 11 dn 21 thành vién gôm: To tru&ng, Thu k và các Uy viên là di
din ca quan nba nuóc, t chüc chInh trj, t chirc chInh trj - xä hi, to chüc xã hi,
dai din cü tn a dja phuang.
- Dan vj vu trang than dan duçic xác djnh là khu virc bô phiu riêng, duçic thãnh
1p a mi khu vçrc bô phiêu cüa minh mt To bâu Cu tir 5 den 9 thành viên gôm: To
tru&ng, Thu k và các Uy viên là di din Chi huy dan vj và dai din quân nhãn cüa
danvjvütrangdó.
- Trong truang hçip dan vj vu trang nhãn dan và dja phuang có chung mt khu
vrc bO phik thI Uy ban nhân dan xâ, phu?mg, thj trân sau khi thông nhât vâi Thuäng
trirc Hi dng nhãn dan, Ban thuäng trirc Uy ban Mt trn To quoc Vit Nam cüng cap
vàCMhuydanvjutrangnhandanquyêtdnhthanhlpTôbâucutr11 dên2lthành
viên gOm: To truâng, Thu k và các Uy viên là di din ca quan nhà nuóc, to chüc
chInh trj, to chüc chInh tn - xâ hi, to chüc xã hi, dai din cü tn a dja phuang, di din
Chi huy dan vj, di din quãn than cüa dan vj vEl trang do.
- Thôi gian: Chm that là ngày 03/4/2021 (theo Lut d/nh chgm nhá't là 50 ngày
trithc ngày bâu c tjc ngày 03/4/202 1).
3. Thành Ip các Tiu ban giñp vic Uy ban bu cfr
- Uy ban b.0 Cu thành 1p 04 Tiu ban giüp vic, gm: Tiu ban than si; Tiu
ban giài quyêt dan thu khiêu nai, to cáo; Tiêu ban thông tin, tuyên truyên; lieu ban an
ninh, trt tr, an toàn xã hi.
- Trách nhim cüa các Tiu ban giüp vic Uy ban bu cà:
+ Tiêu ban nhân sir: Giüp Uy ban bu ci'r chi do thurc hin tat cOng tác than
sir, bâo dam phát buy dan chü và tp trung, thông nhât dê giói thiu nhung nguäi
tiêu biêu, CO quan diem, l.p tnthng chInh tn vüng yang, dü tiêu chuãn theo quy djth
cüa pháp lut, CO näng lrc, diêu kin thçrc hin thim vi dai biêu QuOc hi và di
biêu Hi dOng than dan.
+ Tiéu ban giài quyt dan khi&i ni, ta cáo: Giiip Uy ban bu Cu xy drng k
hoach, kjpthii chi do, huóng dan và xem xét giái quyêt düt diem dan thu khiêu ni, tO
cáo và thüng hen nghj cUa Cong dan trong cong tác bâu cu theo quy djnh cüa pháp h4t.
+ Tiu ban thông tin, tuyen truyn: Giuip Uy ban bu cu xây dirng k hoach, chi
dio huâng dan thirc hin các quy djnh cUa pháp lut ye bâu cu; chi do, huàng dk va
kiem tra, don dOe cOng táe thông tin, tuyen truyen phiic vi cuc bâu cu; phôi hçrp chat
chë vói các ca quan tniên khai thông that ni dung tuyên truyên ye cong tác bâu cCr.
+ Tik ban an ninh, trt tçr, an toàn xâ hi: Giüp Uy ban bu cü chi dio cong tác
bâo dam an nirih chInh tnj, trot tr, an toàn xA hi tren dja bàn; phôi hcip chat ch vâi các
ca quan chuyen mOn lien quan xay drng phuang an ciu the, chü dng kjp thai urng phó
vói thung tInh huông có the xây ra thu thiên tai, djch bnh Covid-19, bâo dam cho
cuc bâu cu duçic din ra an toàn trên phm vi toàn tinh; ngn chn mçi hãnh vi lçii
diing dan chü, vi phm pháp 1ut ye bâu cu, phát hin và xü 1 kjp thôi thüng am muu,
hot dng phá hoi cuc bâu cu, lçii diing bâu cir dê gay rôi an ninh, tr.t tr; tham gia
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vri các doàn giám sat cüa Thu?mg trc Hi dng nhãn dn và Uy ban bAu Cu khi duçic
phân công; chü dng kiêm tra dôi v&i các dja bàn tr9ng diem.
- Thô'igian: Các Tik ban giüp vic cho Uy ban Bu Cu tinh dixçic thành 1p truâc
ngày 20/02/202 1; dôi v&i cap huyn, cap xä do Uy ban bâu ci'r cing cap quyêt djnh.
4. Dij kin co' cu, thành phn, phân b s lirçrng ngtrô'i thrçrc gió'i thiu
A
A
A
irng cir di bieu Hçn dong nhan dan va dieu chinh co' cau thanh phan, so lirçrng
• •X
A
ngu'oi irng cir di bieu H9i dong
nhan dan
9

•

•

•

A•

A

9

A'

9

.

A

A

A

4.1. Di, kin co' cu, thành phn, phân bi s hrçrng ngtthi du'çrc gió'i thiu
frng cir d,i biu Hi dng nhân dan
- Sau khi thng nht kin
Ban thithng trirc Uy ban Mt trin T quc Vit
Nam và Uy ban nhàn dan ci'ing cap, Thithng trirc Hti dông nhan dan tinh, Thumg trirc
HOi dông nhãn dan cap huyn và Thu?mg trirc Hi dông nhan dan cap xã dir kiên co
câu, thành phân và phãn bô li.rçmg ngu?i cüa to chüc chmnh tn, tO chirc chmnh tn - xã
hi, to chuc x hi, dan vj vCi trans nhán dan, ca quan nhà nuóc a cap mInh Va các dan
vj hành chInh cap duâi (dôi vài
tinh, cap huyn), các thôn, to dan phô (dôi
xä,
phuang, thi fran), dan vj sir nghip, to chüc kinh tê trên dja bàn duçic giâi thiu irng
dai bik Hi dong than dan 0 cap mInh.
vui

so

cap

vai

cu

- Tho'i gian: Truóc ngày 05/02/202 1 (theo Lutt djn/i chm nhát là 105 ngày
tru'ó'c ngày bâu cz thy ngày 07/02/2021).
4.2. Diu chinh co' cu thành phn, s hrçrng ngu*i ü'ng
dong nhan dan
A

cfr

di biu Hi

- Can cü vào kt qua hip thuang ln thu nht, Thumg tWc Hi dông nhân
dan các
diêu chinh ca cau, thành phân, luqng nguai disçic giâi thiu i'rng cü
di bieu Hi dông nhân dan cap mInh.
cap

so

- Thôi gian: Chm nht là ngày 22/02/202 1 (theo Luçt djnh chgm nhá't 90
ngày trwó'c ngày báu ct', th'c ngày 22/02/2021).
5. An djnh và cong b s do'n v bu cü', danh sách các do'n v bu cir và
s 11r9'ng di biu thrqc bu & mi don v bu cfr
5.1. Di vó'i bu cfr di biu Quc hi
- V s luçmg dai biu Quc hi: Thrc hin theo van bàn s 647/UBTVQH14CTDB ngày 26/01/2021 cüa Uy ban Thu?ing vi Quôc hi ye vic dr kiên ,phân bô
luqng và ca cau d.i biêu Quôc hi khóa XV. Theo do, tong d,i biêu Quôc hi duqc
bau cüa tinh Ninh BInh là 06 di biêu
dgi biêu cu bi và
vic tqi djaphu'ong là 04
dgi biêu, sO dcii biêu do Trung wonggiOi thiu là 02 dgi biêu).

so

so

(so

lam

- Hi dng bu quc gia n djnh và cOng b s dan vj bu Ca, danh sàch các
dan vj bâu
và sO krçing dai biêu Quôc hi dugc bau a môi dan vj bau
theo dê
nghcuaUybanbâucatinh.
cu

cu

cu

- Thô'i gian: Do Hi dng bu cü quc gia quyt djnh (theo Lut djnh chm
nhât 80 ngày trtrOv ngày bâu cir tü'c ngày 0 4/3/2021).
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5.2. Di v&i bu cfr diii biu Hi d1ng nhân dan
- V s 1ung dai biu Hi dng nhan dan: Thirc hin theo quy djnh cüa
Lut to chüc chInh quyên dja phuang: Diôu 18 (cap tinh), Diêu 25 (các huyn),
Diêu 53 (các thành phô), Diêu 32 (các xA), Diêu 60 (cac phi.thng), Diêu 67 (cac
thj trân) dâ dizçic sira doi, bô sung t.i các khoãn 8, 9, 10, 16, 17, 18 Diéu 2 Lut
sira dOi, bô sung mt so diêu cüa Lu.t To chüc ChInh phü và Lut To chüc
chInh quyên dja phuang.
- Mi dan vj b.0 cir d.i biu Hi dng nhân dan duçvc bu khong qua 05 dai
biêu. Uy ban bâu cü cap tinh, cap huyn, cap xã an djnh và cong bô so dcm vi bâu
cü, danh sách các dan vi bâu ci'r, so lixçmg dti biêu Hi dông nhân dan dixcic bâu a
mi dan vj bâu cir theo dé nghj cüa Uy ban nhân dan cüng cap.
-Thô'i gian: Triióc ngày 04/3/202 1 (theo Lugt djnh chgm nMt 80 ngày trithc
ngày báu c t&c ngày 04/3/2021).
6. Ti chu'c các Hi nghj hipthirongvà nhn danh sách nhiing ngtrô'i üü
tieu chuan trng cir du bieu Quoc h9i, dii bien H9i dong nhan dan
6.1. Hi nghj hip thuro'ng 1n thfr nht
a) Hói nghj hip thtcong kn thü nhat a tinh v dgi biJu Quc hç31:
- Thô'i gian: Ch,m nh.t là ngày 17/2/2021 (theo Luct djnh chm nMt 95
ngày trwóc ngày bâu ci't, tü'c ngày 17/02/2021).
b) Hçi nghj hip thwoiig lcn th& nhat a câ'p tinh, câ'p huyn, c4 xâ ye dgi
biêu H5i dóng nhán dan:
- Thôi gian: Chm nht là ngày 17/2/2021 (theo Lugt djnh cham nha't 95
ngày tru'àc ngày bâu c ttc ngày 17/02/2021).
6.2. Hi nghj hip thirong 1n thfr hai
a) Hôi nghj hip thtrnng ln tht hai ó' tinh v dgi bie2u Qu6c hç5i.
- Thô'i gian: Chm nht là ngày 19/3/202 1 (theo Lugt djnh chm nhá't 65
ngày tnthc ngày bâu c tác ngày 19/3/202 1).
b) H3i nghj hip thu'oiig ldn th hal
biêu H5i dóng nhán dán.

a c4p tinh, c4p huyn, câ'p xã ye dgi

- Thôi gian: Chm nht là ngày 19/3/202 1 (theo Lut djnh chçm nhAt 65
ngày frzthc ngày báu c tü'c ngày 19/3/202 1).
6.3. Hi ngh hip thuong 1n thfr ba
a) Hç3i nghj hip thitong lcn th ba a tinh v dgi bié'u Quc hói:
- Thô'i gian: Chm nht là ngày 18/4/202 1 (theo Lut djnh chm nhát 35
ngày tru'óc ngày bâu ci t&c ngày 18/4/2021).
b) Hói nghj hip thwong ldn th ha ó ca'p tin/i,
Hç5i dông nhán dân.

c4p huyn, c4v xã v dqi bku

- Thô'i gian: Chm nht là ngày 18/4/2021 (theo Lut cl/nh chm nhá't 35
ngày trzthc ngày bâu ci ttc ngày 18/4/2021).
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* Nhmn biên bàn h3i nghj hiçp t/zu'lng lin i/ia' ba và dan/i sac/i nhfrng

ngwô'i dñ lieu c/zun á'ng cü' diii biêu QuJc h3i, diii biêu H3i dông nhân dan:
Thôi gian: Chm nht là ngày 23/4/202 1 (theo Lugt djnh chgm nhát 30
ngày truàc ngày bu ci' tic ngày 23/4/202 1).
-

7. Tip nhn, xem xét hi) so' ngirô'i frng cfr
7.1. Thô'i gian nhn hi) so' frng cfr
Trong gi hành chInh các ngày trong tun, bi'l dEu là' ngày 22/02/2021 Va
kIt iliac vào lác 17giô 00 ngày 14/3/2021. Riêng thu bay, ngày 13/3/2021 và chU
nht, ngày 14/3/2021, Uy ban bâu ci'r các cap cü ngu1i tric dé nhn ho so irng ci'r
(Thai gian ngu'ài &ng thphái n5p ho so' &ng th theo LuLt dinh chm nhát 70 ngày
trjthc ngày bâu c t&c ngày 14/3/2021).
7.2. DIa dim, s hrçrng hi) so' np
Ngixi 1rng cü dai biu Quc hi duc co quan, don vi & dja phxong gi&i
thiu ung cu và ngu&i tçr irng cr di biêu Quôc hi np 02 b ho so ti Uy ban bâu
cà tinh noi mInh cu trU hoc cong tác thithng xuyên.
-

Nguari irng ci:r di biu Hi di)ng nhân dan np 01 b hi) so urng cà tti Uy
ban bâu cü a don vj hành chInh noi mInh irng cü.
-

Lu'u j: Cong dan chi dirctc n(5p ha so' ü'ng ci'c lam dgi bilu Hi dáng nhán
dan tOi dci ó' 02 cap trong cling 01 nhim /cj); nêu nç5p ho so' thig th dgi biêu QuOc
h5i thI chi dwçrc nç5p hO so' a'ng ci'i' lam dgi biéu H3i dOng nhân dan a m5t cap.
8. Lip, hem yt danh sách cfr tn
8.1. Lp danh sách cfr tn
Danh sách ci.'r tn do Uy ban nhân dan cAp xã 1p theo tüng khu vrc bö phiu.
Danh sách ci'r tn trong don vj vU trang nhân dan do chi huy don vi 1p theo tfrng
don vi vU trang nhân dan.
8.2. Niêm yt danh sách cfr tn
Danh sách cir tn duçic niêm yt ti tri,i s& Uy ban nhân dan cAp xA và nhing
dja diem cong cong cUa khu vxc bO phiêu.
Thô'i gian: Chm nhAt là ngày 13/4/2021 (theo Lugt djnh chm nhAt 40
ngày trwóc ngày bâu ci'r, tj'c ngày 13/4/202 1).
-

9. Lp, cong bi) danh sách chInh thfrc nhfi'ng ngirôi frng cfr di biu
Quc hi, frng cfr diii biu Hi di)ng nhân dan
9.1. Danh sách chInh thü'c ngirô'i frng cfr di biu Qui)c hi
Hi di)ng bAu cü qui)c gia 1p và cong bi) danh sách chInh thüc nhftng
ngithi irng Cu di biêu Quôc hi theo ti'rng don vj bâu cü trong Ca nu&c theo danh
sách do Ban thir&ng tiVc Uy ban Trung ixong M.t trn To quôc vit Nam và Uy
ban bâu cj~ & tinh gui den.
-

Thb'i gian: Do Hi di)ng bAu cü qui)c gia quyt djnh (theo Lugt djnh cham
nhât 25 ngày trzthc ngày bâu cz'r, ta'c ngày 2 8/4/2021),
-
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9.2. Danh sách chInh thfrc ngu*i frng cfr c1ii biu Hi dIng nhân dan
- Uy ban bAu ci'r cac c.p 1p và cong b danh sách chInh thüc nhftng ngr?ii
üng cü di biu Hi dng nhân dan theo tirng &m vi bâu Cu.
- Thôi gian: Chm nht là ngày 28/4/2021(theo Lugt djnh chgm nhdt 25
ngày tru'6c ngày bdu cü, tüc ngày 2 8/4/2021).
A

-

.

. .

A

10. Niem yet danh sach chinh thtrc nhu'ng ngiroi irng cir du bieu Quoc
hi, frng cfr di biu Hi d1ng nhân dan
- T bu cü niêm y& danh sách chInh thüc nhüng ngi.thi rng cü dai biu
Qu& hi, üng cir di biu Hi dông nhân dan & khu virc bO phiêu.
- Thô'i gian: Chm nht là ngày 03/5/202 1 (theo Lut djnh chgm nhdt 20
ngày trzthc ngày bcu c tic ngày 03/5/202 1).
11. In n, cp phát phân phi và nhn tài Iiu bu cfr
- In n tài lieu phiic v11 cOng tác bu cir di biu Quc hi và dai biu Hi
dng nhân dan các cap, nhim kS' 2021 - 2026.
Thô'i gian: Bt du tir ngày 05/02/202 1.
- Uy ban nhân dan các cp phân phi tài lieu, phiu bu cà dai biu Quc
hi và bu cü dai biu Hi dng nhân dan các cp cho các Ban bâu cir. Ban bâu cü
phân phi tài lieu, phiu b.0 ci'r dai biu Qu& hi khoá XV và dai biu HDND các
cap, nhim k' 202 1-2026 cho các To bAu cü.
Thôi gian: Xong trisâc ngày 08/5/202 1 (theo lugt djnh chgm nhá't 15 ngày
trwó'c ngày báu c tic ngày 08/5/202 1).
12. Vn dng bu cfr
- Ngis&i üng cu di biu Qu& hi, irng cà di biu Hi dng nhân dan & &m vi
nào thI thc hin 4n dng bâu cü ti dan vj bu cu do. HInh thüc vn dng bâu cü
di.rçic thirc hin theo quy djnh tai Diêu 65 Lut bâu cü di biu Quoc hi và dai
biêu Hi dng nhân dan.
- Th&i gian 4n dng bu cü: Bt du tü ngày cong b danh sách chInh thüc
nhüng ngu&i irng cü (ngay 28/4/2021) và k& thüc trix&c thôi dim bO phiu 24 giOr
(kêt thic vào hôi 7h00 ngày 22/5/202 1).
.,.
A .A
•
A
A
..
13. Giai
quyet khieu ni, to cao yeAbau
cir

13.1. Khiu ni v danh sách cfr tn: Khi kim tra danh sách cü tn, nu
thây có sai sot thI cOng dan có quyn khiu ni vOi co quan 1p danh sách cü tn.
- Th&i gian nhn khiu nai v danh sách cü tn: Ttr ngày 13/4/202 1 den
ngày 12/5/202 1 (theo Lut djnh trong thai hgn 30 ngày, k tic ngày niêm yê't
danh sách cic tn).
- Th&i gian giãi quyt khiu nti v danh sách Cu tn: Trong th&i han 05 ngày
ké tir ngày nh.n duqc khiêu nai, ca quan l.p danh sách cü tn phài giái quyt và
thông báo kt qua giài quyêt cho ngu&i khieu nti.
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13.2. Khiu ni, t cáo v ngtrô'i frng cfr, 1p danh sách ngtrô'i frng cfr:
Cong dan có quyn t cáo v nguäi irng cir, khiêu nti to cao, kiên nghj ye
nhftng sai sot trong vic 1p danh sách nhUng ngix?i ing cü. Vic khiêu nai, to cáo,
kin nghj dxçic thc hin theo quy djnh ti Diêu 61 Lut bâu cà dai biêu Quôc hi
và di biu Hi dông nhân dan.
-

Tü ngày 13/5/2021: Uy ban bu Cu các cp, các Ban btu ci~ ngrng vic
xem xét, giâi quyêt m9i khiêu nai, to cáo, kiên nghj ye ngithi img cü Va vic 1p
danh sách nhng ngiiôri t'rng cü (theo lut djnh là 10 ngày trwó'c ngày bâu c ngày
bcu ct'r là 23/5/202 1).
-

14. T chfrc so' kt cong tác bu cfr
14.1. So' kt bu*c 1 cong tác bu cfr
Dánh giá các cOng vic tir khi trin khai dn khi hra ch9n, 1p danh sách
nhi:tng ngil&i dü tiêu chuân üng Cu.
Thô'i gian: Cp xâ ngày 19/4/2021, cp huyn ngày 20/4/2021, cp tinh
ngày 22/4/202 1.
-

-

14.2. So' kt bu*c 2 cong tác bu cfr
Dánh giá cOng vic tü khi sa kt buóc mt dn khi cp phát xong the tn.
Thôi gian: Cp xä ngày 18/5/2021, cp huyn ngáy 19/5/2021, cap tinh
ngày 20/5/202 1,
-

15. T chfrc bu cfr và ngày bu cfr (ngày Chü nhIt 23/5/2021)
15.1. T chfrc bu cfr: Thrc hin theo quy djnh cüa Lut bu Cu di biu
Quôc hi và dti biêu Hi dông nhân dan, các Nghj quyêt huàng dn cüa Uy ban
Thii&ng vi Quoc hi, Nghj quyêt cüa HOi dông bâu cü quOc gia, các van ban chi
do cüa Trung i1cng và cüa tinh.
15.2. Ngày bu cfr: Ngày ChU nht 23/5/2021:
Thii gian bO phiu: bt dAu tir bay gRi sang dn bay gi& ti cüng ngày. Thy
tInh hInh dja phrnmg, To bâu cu có the quyêt djnh ,cho bat dâu vic bO phiêu sm
hn nhirng khOng dtiçic trithc nàm gi sang hoc két thüc muon hn nhung khOng
ducic qua chin gRi tôi cüng ngày.
-

Các Tbu cü phát phiu bu dã duçic dóng du cüa T bu cu cho cü tn
sau khi cu tn den phàng bO phiêu và xuât trInh The cu tn.
-

Vic kim phiu: Duçic tin hành ti phông bO phiu ngay sau khi cuc bO
phiêu kêt thüc (Sà N5i vy hu'ó'ng dan chi tiêt ye k9 náng, nghip vy).
A
16. Cong bo ket qua bau
ctr
A
.X
16.1. Bau cir du bien Quoc hoi
Hi dng bu cü quc gia cong b k& qua bu cu và danh sách nhfing
ngithi tnüng cu di biêu QuOc hi.
Thô'i gian: Do Hi dng bu cu quc gia quyt djnh (theo Lut d/nh chçm
nhát 20 ngày sau ngày báu c tic ngày 12/6/202 1).
16.2. Bu cfr di biu Hi d1ng nhân dan
-

A

..

.

-

-

.
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- Uy ban bu cü các cp cong b kt qua bu cü và danh sách nhüng ngthi
trüng cü di biu Hi dng nhân dan & cap mInh.
- Thôi gian: ngày 02/6/202 1 (theo Luçt djnh chm nhát 10 ngày sau ngày
bcu cz tzc ngày 02/6/202 1).
17. Ti chuc hi ngh tng kt cuc bu cfr
- Cap xã: Trithc ngày 15/6/2021.
- Cp huyn: Truâc ngày 17/06/202 1.
- Cp tinh: Truâc ngày 20/6/202 1
18. Xác nhn tir cách ngtrô'i trüng cfr
- Hi dng bu cü quc gia xác nhn ttr each cüa ngixii tráng cir dai biêu Quôc
hi, cp giy chirng nhn dti bi&i Quôc hi khóa mcci cho ngi.thi trüng cü và báo cáo
Quôc hi khóa mài ye két qua xác nhn tr each dai biêu Quôc hi tti k' hQp dâu tiên.
- Uy ban b&u Cu CC cp xác nhn tix cách nguri trüng cir dai biêu Hi dông nhân
dan cap ma mmnh chju trách nhim tO chüc bâu cü, cap giây chIrng nhn di biêu Hi
dông nhãn dan khóa mâi cho nguâi triing c1r và báo cáo Hi dông nhãn dan khóa mâi
ye kêt qua xác nhn tr each di biêu Hi dông nhãn d5n ti k' hçp dâu tiên.
19. V ch d thông tin, báo cáo
19.1. Vic ban hành các van ban thiyc hin cong tác bu cir
Các co quail, dan vj, dja phuang khi ban hành các van ban thrc hin v& cong
tác bâu c1r phái giri ye Uy ban bâu cü tinh ('qUa S& Nç5i v& dê tong hqp báo cáo
theo quy djnh.
A
19.2. Ye tien d9 cong tac ban cir
- Các Ti&i ban giüp vic Uy ban bu Cu tinh; các sO, ban, ngành duçcc giao nhim
vi.i thrc hin cOng tác bâu cü và Uy ban bâu cr cap huyn báo cáo tuãn, tháng ye tInh hmnh
an ninh trt tsr, ytê vá tiên d thirc hin các ni dung cOng vic bng vn ban ye Uy ban
bâu Cu tinh @ua Sà Nç5i vy,) truâc 11 gii các ngày thu 6 hang tuãn và ngày 25 hang
tháng, bat dâu thirc hin ttr ngày 01/02/2021 den ngày 25/5/2021. Bao cáo trong ngày
ye Uy ban bâu ci tinh (qua S& Nç5i vy,) truOc 11 gi? hang ngày, bat dâu thxc hin tti
03/5/2021 den 25/5/2021 ('thyr hin theo quy djnh tgi Van ban so 46/TBANI7'YT ngày
26/01/2021 cüa Tiêu ban An ninh, trt ty an toàn xâ hi vày tê).
- Uy ban bau Cu cap xâ báo cáo v Uy ban bu cü cp huyn, th?yi gian báo
cáo do Uy ban bâu cü cap huyn quy djnh.
Truàng hçip phát sinh các tInh hung trong cOng tác bu cü cn phâi báo cáo
dt xuât ho.c theo yeu câu cüa ca quan Co thâm quyên thI các c quan, dan vj, dja
phuang báo cáo Chü tjch Uy ban bâu cü tinh hoc ThuO'ng trrc Uy ban bâu cü tinh
dê xem xét, kjp thii giâi quyêt.
19.3. TInh hInh trong Ngày bu cfr (Chü nht, 23/5/2021)
Các th chüc phii trách bu cà thirc hin ch d thông tin, báo cáo djnh k' hai
gir mt lan. Ni dung thông tin, báo cáo tp trung yào các nOi dung sau:
- Các diu kiên vat chit - k5 thut phiic vi cho ngày bu cu.
- Nhüng thuân lçii, khó khän v giao thông, thông tin lien lac, thii tit ánh
hithng den vic bâu cü.
- Din bin cüa cuc bâu cu.
- S cu tn di bu và tin dt cu tn di bu.
A A
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-

Không khI trong ngày bu cü, dix lun nhân dan v cuc bu cir và nhüng

nguäi img Cu.
TInh hInh an ninh chInh trj và trt tr, an toàn xã hi a dja phucing trong
qua trInh din ra cuc bâu cir.
Nhüng tInh hung phát sinh cn xin kin chi dto giâi quyt (nu co).
-

-

19.4. Báo cáo sau ngày bu cfr
Các T chüc phii trách bu cü cac cp 1p và gi:ri các biên bàn bu c1r
theo quy dinh tai Luât bâu clx dai biêu Quôc hôi va dai biêu Hôi dông nhân, cu
th: T bu cü (theo Diêu 76), Ban bâu ci~ di biêu Quôc hi (khoân 3 Diêu 77),
Ban b&u Cu di biêu Hi dông nhân dan (khoãn 4 Diêu 77), Uy ban bâu Cu
(khoân 3 Diêu 83, Diêu 86).
-

-

Gü'i báo cáo ting kIt cu3c bu cfr:

+ Uy ban bu cü cp xã giri báo CáO tng kt CUC bu c1r tti dja phuong dn

Thixang trirc HOi dông nhân dan, Uy ban than dan, Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam
ciing cap và cap trên trçrc tiêp, Uy ban bâu cü cap huyn ch.m nhât là ngày 06/6/2021.
+ Uy ban bu cu cp huyn g1ri báo Cáo tng k& cuc bu cüdn Thu&ng
tr1rC Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam

cUng cap và cap trên trrc tiêp, Uy ban bâu cü tinh (qua S& Nç3i vi là cc' quan
thw&ng tryv) chm nhât là ngày 10/6/2021.
+ Uy ban bu cü tinh gui báo CáO tng k& bu Cu dti biu Qu& hi khóa

XY và bâu cu dai biêu Hi dông nhân dan các cap nhirn k' 2021 2026 cüa tinh
den Uy ban Thu&ng v11 Quôc hOi, Hi dông bâu Cu Quôc gia, ChInh phü, Uy ban
Trung uang Mt trn To quôc Vit Nam, Van phông Quôc hi, B Ni vi và các
c quan lien quan ngày 16/6/2021.
-

Tai kST h9p thu nhât cüa Hi dng nhân dan khóa mói, Uy ban bu cu CaC
cap trInh Hi dông nhan dan khóa mói Báo cáo két qua bâu cü dai biêu Hi dông
nhân dan cüng Cap và kêt qua xác nhn tu eaCh dai biêu Hi dông nhân dan.
-

III. CONG TAC TUYEN TRUYEN
A

1. Nçi dung tuyen truyen
A

Tuyên truyn v mic dIch, nghia CUa CUC b.0 Cu dai biu Quc hi khoá
XV, di biêu Hi dôngnhân dan các cap thim k' 2021-2026; vj trI, chuc näng,
thim viii, quyên han, to chuc và hoat dng cUa Quôc hi, Hi dông nhân dan; vai
tró cüa Quôc hi, Hi dOng nhân dan trong vic thirc hin Nghj quyêt Dai hi
Dâng toàn quôc lan thu XIII va thim v11 day math cOng nghip hoá, hin dai hoá
dat nuâc và qua trInh hi nhp quOc tê trong thai kS' mâi.
Dng thai, tuyên truyn nh&ng kt qua dat dixgc cüa Quc hi khóa XIV và
Hi dông nhân dan các cap nhirn kS' 2016-2021 trong các boat dng 1p pháp,
giám sat và quyêt djnh các van dê quan trçng cüa dat nuâc dê mci tang l&p than
dan thây rO nghia, tam quan trçng cUa cuc bâu cu dai biêu QuOc hi khóa XV
và bâu cü dai biêu Hi dông than dan thim kS' 2021-2026, nêu cao tith than lam
chü, tIch circ, tir giác tham gia cuc bâu cu.
-
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Giói thiu ni dung cUa Lut bu cü di biu Quc hi và Hi dng nhân
dan; các nguyen täc bâu ci'r; dc bit là tiêu chuãn di biêu Quôc hi, dai biêu Hi
dông nhan dan; quyên bâu cir và üng c1r cüa cong dan; trách nhim cüa cir tn trong
qua trInh bâu Cu, giüp cho ci'rtri 11am vtng nhüng ni dung chü yêu cüa Lut bâu cir
di biêu Quôc hi và dai biêu Hi dông nhân dan, dé 1ira ch9n, bâu ducic nhüng
ngu1i dü tiêu chuân, ximg dáng vào Quôc hi và Hi dOng nhãn dan các cap.
Các tài 1iu chU yu d sr dicing trong cong tac tuyên truyn gm: Hin
pháp; Lust t chüc Quc hi; Lust tO chirc chInh quyên dja phiiang; Lut sira dOi
LuQ.t T chüc ChInh phü và Lu,t To chüc chInh quyên dja phuang; Lust bâu cir di
biu Quc hi và di biêu Hi dông nhân dan; Nghj quyêt, Chi thj cüa Dãng và
Nhà nuâc, các van bàn cüa Uy ban thu&ng v11 Quôc hi, Hi dông bâu ci~ quôc gia,
Bô Nôi vu và các van bàn cüa tinh.
-

-

2. HInh thfrc tuyên truyn
Tang cithng sir phi hçip dng b giUa các cp, các co quan tuyên truyn ttr
tinh den ca s& bang các hoat dng chü yêu sau:
Sü ding ti da các phucing tin thông tin di chüng, các 1irc luçmg thông
tin cô dng (phôi hcip gii)a Nhà nuâc và các doàn the); to chüc t9a dam, tuyên
truyên vi các hInh thirc da dng, kjp thai, rng khap, thiêt thrc và có hiu qua den
tüng ngithi dan.
-

Các c quan thông tin, báo chI cüa tinh mi chuyên trang, chuyên mic ph
biên pháp 1ut ye bâu cu, tuyên truyên các hott dng bâu Cu; phOng van, t9a dam,
phóng sir, phát biêu kiên cüa cü tn, cüa nhftng ngu1i ing cu.
-

Uy ban bu cü, Uy ban Mt trn TO quc Vit Nam các cap và các to chüc
thành viên phôi hçp tO chüc các hi nghj cü tn a c s&, các cuc gp g, tiêp xüc
cü tn theo hu&ng dan cUa Uy ban thuang vli Quôc hi và Doàn Chü tjch Uy ban
Trung uang Mt trn TO quôc Vit Nam.
-

T chuc phi trách bAu cu a các cp phi hqp vâi CC Ca quan, dn vj t
chüc các hi nghj bOi duOig bao cáo viên, tuyên truyên vien ye quan diem, ni
dung, tài 1iu, tien dO, phuang thuc tuyên truyen cuOc bâu Cu.
PMi hqp My mrih các hoat dng tuyên truyn c dng nhu: Khu hiu, pa
nO, áp phIch, t& nth; hot dng cüa các dOi thông tin km dng, bàn tin ye each thüc
lien hãnh bâu cu Quôc hOi và dai biêu HOi dông nhãn dan, niem yet danh sach cü tn
và danh sách nhüng nguai irng cu.
-

-

3. Tin dO thô'i gian trin khai k hoch tuyên truyn
Cong tác tuyen truy&n duçic bt Mu tü sau Hi nghj trirc tuyn toàn quc và
HOi nghj trrc tuyên cüa tinh ye tnien khai cOng tác bâu cu di bieu QuOc hOi khoá
XV và bâu cu dai biêu HOi dông nhan dan các cap, nhim k'2021-2026 ta ngày
21/01/2021), tp trung vào 03 dçit sau:
3.1. Dçrt 1, tfr ngày 21/01/2021 dn ngày 19/4/2021
S& Thông tin và Truyn thông xây dimg k ho.ch chi do, quãn l thông tin,
tuyên truyen tnên dja bàn tinh và to chuc thirc hin; các cci quan thông tan báo chI cüa
tinh xây drng và triên khai kê hoach thông tin, tuyên truyên cii the ye cuOc bau cü.

14
Tp trung tuyên truyn v Hin pháp, Chi thj cüa B ChInh trj, Lut bu ci:r dai
bik Quéc hi dti biêu Hi dông nhân dan, các vn bàn cüa Uy ban Thu?ng vii
Quôc hi, Hi dông bâu cü quôc gia, Chmnh phü và các vn bàn cüa tinh dc bit là ye
tiêu chuàn dai biêu Quoc hi, tiêu chuãn dai bieu Hi dông than dan, các quy djnh ye
quyên bâu cü cüa côngdãn, quy trinh hip
gith thiu ngiiôi irng ci'r, tr 1mg Cu,
thiing cüa Mt trn T quc Vit Nam và các vn bàn lien quan den cuc bâu cü.
3.2. Oct 2, tir ngày 20/4/2021 dn ngày 23/5/2021
Tip tiic và tang cuYng, dy mnh cong tác tuyên truyn ye tiêu chuân di
biêu Quôc hi, tiêu chuân dai biêu HDND; quyên nghia vi cüa ngixâi üng clr;
quyên và nghia vi cUa cIt tn; các quy djnh ye trInh tr bâu cIt và the thItc bâu cIt;
tuyên truyên ye cong tác chuân bj bâu cli trên phm vi toàn tinh; don doe, kiêrn tra
cong tác thông tin, tuyên truyên bâu cli. Trong thth gian 10 ngày truóc ngày bâu cIt
(ngày 23/5/202 1,), tp trung tuyên truyên vâi tan xuât 6 mlrc cao nhât; d.c bit là
tp trung tuyên truyên, cô dng trong 03 ngày 22, 23, 24/5/2021 (truOc, trong và
sau ngày bâu cli); tuyên truyên không khI ngày bâu cli, diên biên, tiên d bâu cli It
các dja phuang, du lun trong tinh, du lun trong nithc và quôc tê; tO chlrc trang
trI, cô dng, treo khâu hiu, bang rOn, áp phIch tuyên truyên ye cuc bâu cli.
3.3. Oct 3, tir ngày 25/5/2021 dn ngày 18/6/2021
Tp trung thông tin, tuyen truyn v k& qua bu cli; t cht're hçp báo It tinh v
kêt qua cuc bâu cli; to chlrc hi nghj tong kêt cOng tác thông tin, tuyên truyên ye
cuc bâu cli. Xây dmg báo cáo tong kêt ye cong tác thông tin, tuyên truyên bâu cIt.
4. To chtrc chi dio cong tac tuyen truyen
- Tik ban thông tin, tuyên truyn Co trách thim chi dao, htiItng dn cong tác
thông tin, tuyên truyên và vn dng bâu cli.
- SIt Thông tin và Truyn thông, SIt Van hoá - Th thao phi hqp vIti Uy
ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các co quan lien quan triên khai cOng
tác tuyên truyên ye bâu cli; thuItng xuyên kiêm tra, to chlrc rut kinh nghim và
báo cáo vIti Uy ban bâu cli tinh ye cong tác tuyên truyên bâu cli ket hqp vIti
yiêc tuyên truyen, dng vien nhân dan thiic hin các nhim v1i phát trien kinh
te - xä hi It dja phixctng.
- D nghj các doàn th và các t chlic xä hOi tinh phi hcrp thiic hin t& cong
tác tuyên truyên, giáo diic doán vien, hi viên lam nOng cot e dng vien cli tn
nghiem chinh thiic hién cuc bâu cli yà các quy djnh cIta pháp lust ye bâu cli.
- Uyban bu cli It các huyn, thành pM chi do các cci quan, dn yj It dja
phu(mg tnien khai thirc hin tot cOng tác tuyén truyen, báo dam cho cuc bau cli
dai biêu QuOc hi khoá XV và bâu cli dai bieu Hi dOng nhân dan các
thim
kS' 2021 - 2026 thành cOng tOt dçp.
va

ye

9

A

A

cap

IV. CONG TAC DAM BAO AN NINH TRIT TV
- Tiu ban an ninh, tr.t tii, an toàn xä hi có tnách thim chi dao bão dam
an ninh, tr.t t1i an toãn xã hi trong cuOc bâu cIt và
ding kê hoach, chrnng
trInh ci the elm Tiêu ban trong thth gian tli sau Hi nghj triic tuyên toàn quôc yà
Hi nghj triic tuyên clia tinh tnien khai cong tác bâu c den khi két thUc cuc bau ci
(ti 21/01/202 1 den trwóc ngày 20/6/202 1).
xay
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- Chü dng kjp thii 1rng phó vói nhftng tInh hung có th xãy ra nhu thiên
tai, djch bnh Covid- 19, bâo dam cho cuc bâu Cu duçic diên ra an toàn trên pham
vi toàn tinh; ngän chn mci hành vi lçii diing dan chü, vi phm pháp 1ut ye bâu cir,
phat hiên va xu ly kip thai nhng am muu, hoat dông pha hoai cuôc bâu Cu, ku
diing bâu cir dê gay rôi an ninh, trt ti. Tiên hành các dqt kiêm tra ye tInh hInh an
ninh, trt tii an toàn xâ hi, trong do chü den các dja bàii trçng diem, nhüng diem
nóng, d xáy ra mat on djnh.
V. CONG TAC THI DUA MIEN THIJNG
- Các sâ, ban, ngành, doân th và các huyn, thành ph t chirc phát dng
dot thi dua thirc hin tot cuOc bâu Cu dai biêu Quôc hôi khóa XV và dti biêu Hi
dông nhân dan các cap nhim k' 2021-2026 ngay tr dâu näm 2021 gän vâi các
phong trào thi dua yeu nuâc, gop phân thrc hin thãng lcd nhim v11 chInh tn duçuc
giao và nhim vi phát triên kinh tê - xã hi cUa tinh nàm 2021.
- Vic khen thu&ng duçic thic hin theo quy djnh cüa pháp 1ut v thi dua,
khen thu&ng và huàng dan cUa B Ni v11 ye thirc hin cOng tác thi dua, khen
thuOng trong to chüc bâu ci'r di biêu Quôc hi khóa XV và di biêu Hi dông
nhân dan các cap nhiêm kS' 202 1-2026.
VI.CONG TAC KIM TRA, GIAM SAT
- Uy ban bu cu tinh có trách nhim kim tra, don dc vic thi hành pháp lust v
bâu cü; kiêm tra vic to chüc bâu Cu di biêu Hi dOng nhãn dan; phOi hcip vâi Thu?ung
trrc Hi dông nhãn dan tinh trong vic giám sat, kiêm tra cong tác bâu cü di biêu Quôc
hi, dti biêu Hi dông nhãn dan. Các thành vién Uy ban bâu cü tinh thirc hin nhim vii
chi dao và kiêm tra, giám sat cong tác bâu cu theo nhim vi duçuc phãn cong.
- Thuung trçcc Hi dng nhan dan, Uy ban nhãn dan cp huyn, cp xã trong
pham vi nhiêm vu, quyên han cua nimh co Irach nhiêm giam sat, kiêm tra cOng tac bâu
cu; Uy ban bau cà các cap kiêrn tra, don dôc vic thi hành pháp lust ye bâu cu di biêu
Quôc hi, bâu cu di biêu HOi dông nhan dan cüa Ban bâu cu dai biêu QuOc hOi, Ban bâu
cu di biêu HOi dông nhãn dan và các To bâu cu.
- D nghj Thu?mg tnirc Hi dng nhãn dan, Uy ban nhãn dan, Uy ban Mt trn T
quôc Vit Nam tinh, các sOr, ban, ngành, doàn the huóng dk c1i th khi can thiêt.
VII.PHAN CONG NHIM VJ THT)C HIW CONG TAC BAU CU
1. S& Ni vii (co' quan Thwà'ng trrc L ban bu cü' tInh)
- Tham mliii vài Uy ban b.0 cu tinh t chüc hi nghj tnin khai, hi nghj hu&ng
dan, tap huãn nghiêp vu bau cu va cac hôi nghi cua Uy ban bau cu tmh ye cOng tac bâu
cu; hi ngh so kêt, tong kêt, khen thuOrng e bau cu; bâu cu lai va bau cü them dai biêu
Quôc hi, di biêu Hi dOng nhãn dan tinh.
- Xay dirng các vn bàn clii dio, trin khai, huâng dn, kim tra, báo cáo kt qua
thirc hin cOng tác bâu cu trên dja bàn tinh.
- T chüc hi nghj chuyn giao h so cüa ngu&i üng cü dai bi&i Quc hi tai
dja phuo'ng den Hi dông bâu cu quOc gia; chuyên danh sách trIch ngang, l ljch, thành
phãn hO so theo quy djnh cüa nMng nguui irng cu dai biêu QuOc hi và dai biêu
HDND tinh ye Uy ban Mt trn TO quOc Vit Nam tinh.
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- In tài 1iu, tn phm phiic vi bu Cu gm:
+ Các tài 1iu phc v1i v bu cir: (Lust T chirc chInh quyn dja phucmg,
Lust sra di 1ut To chüc ChInh phü và Lust To chüc chInh quyên dja phi.wng,
Lut bu ccr di biêu QuOc hi và dai biêu Hi dOng nhân dan, Lut To chüc Quôc
hi, Tp hqp các van bàn huâng dan cüa Trung ilo'ng, Tp hcip các van bàn htthng
dn cüa Tinh, Höi dáp ye bâu cir, The tn, Danh sach trIch ngang và Tiêu sir torn
tat nhrng ngi.thi 1mg Cu dai biêu Quôc hi và di biêu Hi dông nhân dan tinh,
Phiu bu elm di biêu Quôc hi, phiêu bâu elm dai biêu Hi dông nhân dan cap tinh,
cac loai mu, biêu, van bàn huàng dan... và cáe 1oi tài 1iu khác phiie v11 cong táe
bâu elm theo huàng dan ella Trung iwng).
+ Các tâi 1iu phiic vçt, hrnrng dn cOng tác bu elm: (Biên bàn k& quàkim
phiu, Biên bàn xáe djnh kêt qua bâu cli, Biên bàn kiêm kê vic sIr dicing phiêu bâu elm,
NOi quy phOng bO phiêu, Diên vn khai mac, The 1 bâu cli, phll hiu thành viên To bâu
cli, phll hiu nhãn viên To bâu elm).
- ChIt trI, phi hçip vlii Cong an tinh t chIme khc và bàn giao du bu elm gm:
Dâu ella Uy ban bâu elm cac cap; dâu ella cac Ban bâu elm dai biêu Quôe hi; dâu ella các
Ban bâu elm dti biêu Hi dông nhãn dan; dâu các To bâu elm và dâu dã bO phiêu.
- T chIme tip nhn h so umng cli dai bik Quc hi và dai biu H)i dng nhãn
dan tinh, trrc tiêp giãi dáp các van de lien quan den bâu cm, giao nhn dâu, tài 1iu.
cu

- Chun bj ca sli 4t chat cho hoat dng ella IJy ban bAu elm tinh, T cong tác
giItp vic Uy ban bâu elm tinh và can b, cong chIme, viên chIme tnmg tp phic vii
cong tác bâu elm.
- Chju trách nhim truàc ChIt tjch Uy ban bu elm tinh trong vie tham muu,
giItp Uy ban bâu elm tinh ehi dao cac cci quan, don vj, Uy ban nhân dan cap huyn,
cap xã thrc hin cong tác bâu elm; kiêm tra, dOn doe Uy ban nhân dan cap huyn, cap
xä thirc hin các quy djnh ella pháp 1ut ye bâu elm và eác vn bàn hiiling dan ella
Trung iicYng, ella tinh; phOi hcrp cht chê vâi Van phông Uy ban nhân dan tinh, các
co quan lien quan theo dOi, dOn doe thrc hin, thixmg xuyên cp nht tInh hInh
chuãn bj, tiên d thirc hin cong tác ehuan bj bâu elm tai eáe cci quan, don vj, Uy ban
nhãn dan cac cap; kjp th?ñ tong hçp, báo cáo ChIt tjch Uy ban bâu cli tinh dé báo cáo
Hi dOng bâu elm QuOc gia theo dung quy djnh.
- Thrc hin các nhim vii khác trong cOng tác bu elm theo clii dao ella Uy ban
nhandantinhvàUybanbâuclmtinh.
A

.

A

A
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A
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A
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2. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam tinh: To chuc tuyen truyen,
quán tnit ye cOng tác bau elm; xây dmng các van bàn huóng dn ye cong tác hip
thuo'ng, lay kiên elm tn; tO chIme cac hi nghj tp huân dê thirc hin nghip vçi cOng
tác hip thucing bâu elm, 4n dng bâu elm; tniic tiêp to chIme the hin các hoat dng
ella hi nghj hip thucmg, vn dông bâu elm theo quy djnh; to chIme hi nghj bàn giao
danh sách chInh thlrc 1mg cli viên cho Uy ban bâu elm tinh; chuãn bj ea sâ vt eht
phiic vi cong tác hip thuang theo quy djnh; tiêp và lam vic vOi Uy ban Trung
uang Mt trn to quôc Vit Nam ye kiêm tra, giám sat cOng tác bau elm; phOi hqp vOi
các Ca quan, dan vj lien quan thimc hin cOng tác bau elm; thirc hin các nhim vi
khác phiic vçi trre tiêp cOng tác bâu elm.
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3. D ngh Ban T chfrc Tinh üy: Xây dirng các van bàn hx&ng dn và chi
do v cong tác nhân sr di biu Quc hi và dai biêu Hi dOng nhân dan các cap
nhim k' 2021-2026; Hrn5ng dk cong tác nhân sir; Huàng dan ye cong tác bão v
chInh trj ni b; Thành 1p các to giüp vic; phôi hcip vâi Uy ban Mt trn To quôc
Vit Nam tinh to chüc các hi nghj hip thuang; phôi hqp vói Ban Ni chInh Tinh
üy, Uy ban kiêm tra Tinh Uy chi dao, hràng dn và giâi quyêt vic khiêu ni, to
cáo trong bâu Cu; kiêm tra cong tác chuân bj nhân sir cüa các dja phixcng, don vj;
chun bj ca sà 4t chat cho hoat dng cUa Tiêu ban Nhân sir; to chüc tuyên truyên,
quán trit v cong tác bâu cü; to cht'rc näm tInh hInh ti các djaphixo'ng, cosâ ye
cOng tác bâu cir; tiêp và lam vic vâi các Ca quan Trung izong ye cong tác bâu cir;
phôi hqp vâi các Ca quan, dan vj lien quan thrc hin cOng tác bâu ci'r; thirc hin
các nhim v11 khác phiic vi trirc tiêp Cong tác bâu cü.
4. D nghj Ban Tuyên giáo Tinh üy: Chi do cong tác tuyên truyn v cuc
bu Cu; biên son, in phát hành tài 1iu, t& gap tuyên truyên ye bâu cü; xuât bàn cuôn
"Bàn tin sinh hoat chi be" so dc bit chào müng bâu cü dai biêu Quôc hi khóa XV và
dai biêu HDND các cap thim k' 202 1-2026; to chirc các hi ngh tuyên truyên, quán
trit ye cong tác bâu cà; chuãn bj ca s& vt chat cho hoat dng cüa Tiêu ban Thông tin
tuyên truyên; tiêp và lam vic vài các ca quan Trung uang và các Ca quan báo chI
Trung i.rang ye Cong tác bâu ci:r; phôi hçp vth các ca quan, dan vj lien quan thrc hin
cong tác bâu cü; thrc hin các nhim vii khác phiic vii trirc tiêp cong tác bâu cü.

5.D

nghj Uy ban Kim tra Tinh üy: Chü trI, phi hqp vói Ban T chüc
Tinh üy, Ban Ni chInh Tinh üy và các ca quan lien quan trong vic giài quyêt các
khiêu nai, to cáo ye bâu cu; phôi hqp thirc hin cong tác kiêm tra, giám sat ye bâu
cu; to chüc tuyên truyên, quán trit ye cong tác bâu Ca; tiêp và lam vic vth các ca
quan Trung hang ye cong tác bâu cu; thirc hin các nhim viii khác phiic vi trirc
tiêp cong tác bâu cu.
6. D nghj Ban Ni chInh Tinh üy: Phi hçip vi Ban T chüc Tinh üy, Uy ban
Kiêm tra Tinh üy và cac ca quan, dan vj lien quan thirc hin Cong tác kiem tra, giám sat
và giái quyêt các khieu nai, to cáo, kiên nghj ye bâu cü tren dja bàn tinh; t chüc tuyên
truyên, quán trit ye cong tác bâu Cu; tiêp và lam vic vi các ca quan Trung ang
cOng tác bâu cu; phôi hçip vói các ca quan, dan vj lien quan thçrc hin cOng tác bu cu;
thirc hin các nhim vi khác phic vti trtrc tiep cong tác bâu cü.
7. D ngh Ban Dan 4n Tinh üy: Tp hiAn cho di ngü can b, cOng chüc lam
cOng tác Dan vn ca su ye cong tác bau cu; phOi hçip vâi các ca quan, dan vj tuyen
truyén cOng tác bâu cà yà tuyên truyen tren bàn tin Dan vn ye bâu cü; to chüc tuyên
truyên, quán trit ye cOng tác bâu Cu; tiêp và lam vic v&i các ca quan Trung hang v
cong tác bâu cu; phôi hçip 'vOi các ca quan, dan vj lien quan thc hin cOng tác bâu cu;
thirc hin các nhim vi khác phic yii trirc tiêp cOng tác bâu cu.
8. D nghj Van phông Tinh üy: Thammhxu xây dirng các vn bàn cüa Ban chi
do bâu cu tinh d lath dao, chi dto cuc bâu cu; to chüc các hi nghj dê Thuäng trrc
Tinh üy, Ban Thithng viii Tinh üy, Ban cM dao cüa tinh hçp ye cOng tác bâu cü; To
chüc tuyen truyên, quán trit y cOng tác bâu cü; tiêp yà lam vic vài các ca quan
Trung uang ye cong tác bâu cu; chuãn bj ca sâ 4t chat phiic yii Ban chi dto bâu cà tinh
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và Lnh dto Tinhüy di kim tra, giám sat cong tác chun bj bu Cu và Mu cü; phôi hçp
vci các ca quan, don vj lien quan thrc hin cong tác bâu cü; thirc hin các nhim vi.i
khác phc vi trçrc tiêp cong tác bâu cu.
9. D nghj Van phông Doàn D,i biu Quc hi và Van phông HDND tinh:
To chüc hi nghj ye di,r kiên Ca câu, thành phãn và phãn bô so luçmg ngix&i duçic giói
thiu 1mg Cu di biêu HOi dông nhãn dan tinh; to chüc hi nghj diêu chinh ca câu, thành
phãn, so luçmg ngi.thi dixçc giài thiu 1mg cü di biêu Hi dông than dan tinh; tO chlrc
giám sat cong tác bâu cli ti các huyn, thành phô và các xâ, phung, thj trãn; tôchlrc
tuyén truyên, quán trit ye cong tác bâu Cu; tO chlrc tp huãn k nng vn dng bâu ci:r
cho các 1mg cü viên; tiêp và lam vic vói các cci quan Trung hang ye cOng tác bâu cli;
phOi hçip vài các co quan, dan vj lien quan thc hin cong tác bâu cli; thrc hin các
nhim viii khác phic vi trirc tiêp cong tác bâu cli.
10. Van phông UBND tinh: Phi hqp vói Sâ Ni vçi tham rnuu xây dimg
van bàn cüa Uy ban than dan tinh dê lânh do, chi dao ye Cong tác bâu cü dai biêu
Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dông than dan cac cap nhim k' 2021-2026;
phôi hçip vói Sâ Tài chInh, S& Ni vi trInh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh phãn bô
kinh phi kjp thii dé các cci quan, dan vj, dja phuang thirc hin cOng tác bâu Cu; don
dôc các ca quan, dan vj, Uy ban nhân dan các cap thiic hin cOng tác bâu cli; phôi
hçip vâi S& Ni vçi tOng hqp, bao cáo Hi dông nhân dan tinh, Tinh liy, BO Ni vit,
Van phông ChInh phli, HOi dOng bâu cli QuOc gia theo quy djnh cüa pháp lut ye
bâu cli; chuân bj ca sâ 4t chat phiic v11 Lath dao Uy ban nhân dan tinh di kiêm
tra, giám sat cOng tac chuân bj bâu cli và bâu cli tren dja bàn tinh; to chlrc tuyên
truyen, quán trit ye cong tác bâu cli; tiêp và lam vic vth cac ca quan cüa Trung
uang ye lam yiêc yà kiem tra, giám sat vic chi do cOng tác bâu cli tren dja bàn tinh;
thirc hin các nhim v11 khác phic \T%1 tr%ic tiep den cOng tác bâu cü.
11. Cong an tinh: Chü tn, pMi hçp yâi B) chi huy Quàn sir tinh dam báo an
ninh, trt tii, an toàn xä hi trong qua trInh triên khai bâu cli; rà soát tInh hInh lien quan
den bâu cli; xây ding kê hoch dam bào an ninh trt tii, an toàn xâ hi tren dja bàn
tinh; khäc các loai dâu theo de nhj cüa Sâ Ni yj d phiic viii cOng tác bâu cli; rà soát,
näm bat tInh hInhvà quãn l dOi tuç1ngti dja bàn ca sâ; xây dimg phixang an thng
cu?mg can bô, chien si ye dja phuong tuàn tra yà darn bào an ninh, trtt tr tti các diem
bâu cli; phOi hqp vâi các dan vj lien quan giãi quyêt cac tInh huOng phlrc tp y an
ninh, tt t lien quan den cuc bâu cli; to chüc tuyên truyên, quán trit y cOng tác bâu
cli; clii dto yà hixâng dn can b, chien s5 tham gia cuc bâu cü; chun bj ca sâ vt
chat cho hot dng cüa Tiêu ban An ninh, trt tr, an toàn xã hi tren dja bàn tinh; khào
sat, dánh giá tOng the tInh hInh phông cháy, chfta cháy de xay diing các phuang an dam
bào yic phông cháy, chüa cháy tren dja bàn tinh yà các diem bâu cli trong than gian
tHen khai cOng tác bâu cli; tO chlic liic kiçmg, phi.iang tin sn sang chien dau yà thuc
hin các nhim VçT khác ph1ic vil trirc tiêp den cOng tác bâu cü.
12. B CM huy Qun siy linh: Phi hçip clii dao cOng tác dam bão an ninh trt
tir, an toàn xa hOi trên dja bàn tinh; chi dto can b, chien sT tham gia bão ye cuc bâu
cli; clii do các dan vj rà phá born rnIn tren dja bàn tinh Va các diem bâu cü phiic vi
cOng tác bâu cli; tO chlic hi nghj tuyên truyên, quán tnit ye cOng tác bâu cli; clii do vâ
ht.râng dan can bO, chien s5 tham gia cuc bâu cli; tO chlic hic luçing, phuang tin sn
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sang chin du và thre hin các nhim vii khae phie vi trire tiêp den cong the bu eü;
thrc hin các nhim vi khác phie vi trirc tiêp den cong the bâu eü.
13. S& Nông nghip và phát trin nông thôn: Xây dirng các phuang an chü
c1ng rng phó vài nhtng tInh huông thiên tai, djch bnh có the xây ra trong thôi gian
chuãn bj và to eh't'rc bâu Cu, dc bit nhttng khu vçrc có the bj ebia cat do thiên tai, lü 1iit;
to chirc tuyên truyên, quãn trit ye cong the bâu eir; thc hin các nhim vi khác phiic
vi trrc tiêp den cong the bâu cu.
14. S& Thông tin và Truyn thông: ChU tn, phôi hçip vài eác co quan lien quan
xây dimg kê hoach, phu(mg an eii the, ebi dto và huàng dan các ea quan thông tin, báo
ehI, phát thanh, truyên hmnh i tinh và các dja phuong trong tinh dành th?ii luçing phü
hçip dê tuyên truyên kjp thyi, sâu rng trong can b, cOng chüc, viên chüc, hrc luçing vu
trang và eác tang lop nhãn dan ye nghia, tam quan tr9ng eüa euc bâu Ca; bâo dam
thông tin lien ltc thông suôt trong qua trInh chuân bj, to ehirc bâu cir, de bi@ là tnrOc,
trong, sau ngày bâu cr; dam báo hoat dng cüa Cong thông tin - giao tiêp din ttir phiic
vii cong the bâu cir; biên tp tâi 1iu tuyên truyen trên h thông dâi truyên thanh cap
huyn và cap xâ; thiêt 1p trung tam thông tin trong thii gian tnrOe, trong và sau ngày
bâu cü; to chüc hi nghj tuyên truyên, quán trit ye cong the bâu eü; thrc hin eáe
nhim vii khae phic vi trre tiêp den Cong the bâu eü.
15. S& Tài chInh: Chü tn phi hcip vOi SO Ni vçi, Vn phông Uy ban nhãn dan
tinh 1p phucing an phãn bô kinh phi bâu cO eho eáe sO, ban, ngành, Uy ban Mt trn
To quôc Viêt Nam tinh, eác to ehüc doàn the, eác huyn, thành phO và cáe xà, phumg,
thjtrãnvàcáccaquandanvjliênquantninhUybanbâucOtinh,Uybannhãndãntinh
quyêt djnh; hixOng dan các dan vj, dja phucing vic quãn 1, sir ding và thanh quyêt
toán kinh phi bâu cO theo di'ing quy djnh; to chOc tuyên truyên, quan trit ye cong the
bâu cü; thrc hin eác nhim viii khác phc vi1 trirc tiêp den cOng the bâu CO.
16. S& Van hóa Th thao: ChU tn t chOc hi ngh tp huAn huOng dn cOng the
tuyên truyên cO dng bâu cO; trang trI tuyên truyên cO dng trirc quan trên eác trVc
&rOng chInh trung tam cüa tinh bng các ciim cO dng, bang zOn, khâu hiu, panno, eO
phithn; to chOc Hi thi xe tuyên truyên h.ru dng yà dieu hãnh tuyen truyên tren các
tuyen dixOng ehInh trung tam tinh; tO chOe cuc thi sang the tranh cO dng ye bâu cO; tO
ehOc Lien hoan ngh thut quãn chi'ing khOng chuyen cap tinh chào mirng bâu cO;
tuyen truyên phát thanh kru dng tai các huyn, thành phO; bieu dien chucing trInh ngh
thut tuyên truyên ye bâu cO và chào mrng thành cOng cüa cuc bâu cO fren dja bàn
tinh; thirc bin cáe nhim vi khac, phiie vii trirc tiêp den cOng the bâu cO.
17. S& Tin pháp: ChU trl ph bin v quyn i'rng cO, quyn bu cü cüa cOng dan
theo quy djnh cüa Hien pháp; eác ni dung ca bàn cüa Lut To chOc QuOc hi, Lust To
ehOc chInh quyên dja phucing, Li4t Bâu cO dai bieu QuOc hi và dai bieu Hi dOng
than dan cáe cap, gop phàn nàng cao thOc lam chü, tinh than tr giác eüa mci cOng
dãn,co quan, to ehOc trong thire hin cong the bau cO; tO chOc cáe hi nghj ye tuyên
truyen phO biên giáo d%lc pháp 1ut phiic vi.i bâu cO, h)i nghj quán trit ye cOng the bâu
cO trong ngành Tu pháp, hi nghj báo cáo viên tuyen truyen pháp 1ut ye bâu cO; xây
dimg tO gap, sách rnOng tIm hiêu phap 1ut ye bâu cO; thire hin eáe nhim vi khác
phiic vti trirc tiêp den cong the bâu cO.
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18. Thanh tra tinh: Chü tn, pMi hçp v&i eác ca quan lien quan hrnng dn vic
ké khai tài sn dôi vói ngu&i duçic gi&i thiu üng cir dai biêu Quôc hi và dti biêu Hi
dông nhân dan cáe cap theo quy djnh; phôi hçip vài các sâ, ngành, dja phuang và các Ca
quan, dan vj lien quan t.p trung giái quyêt kjp th?i1, diing pháp 14t các khiêu nai, to cáo
cüa cong dan; tham muu Uy ban nhãn dãntinh và Uy ban bâu Cu tinh giài quyêt cáe
khiêu ni, to cáo cüa cong dan lien quan den Cong tác bâu ci:r theo dung quy djnh; tO
chirc tuyen truyên, quán trit ye cong the bâu cü; thirc hin các nhim vi khác phic vi
trirc tiêp den cong the bâu cü.
19.S& Giao thông vn tãi: Xây drng k hoach, phuang an eii th, báo dam giao
thông thông suôt trong qua trInh chuãn bj, t chüe bâu cü, dc bit truóc và trong ngày
bâu Cu 23 thang 5 näm 2021; to chrc tuyên truyên, quán trit ye cong the bâu Cu; thirc
hin các nhim vi khác phc vi trrc tiêp den cong tác bâu Cu.
20. S& Y t: Chü trI, ph6i hçrp vài các ca quan lien quan thuàrng xuyên theo dOi
tInh hinh, tiêp tiic thirc hin quyêt lit, dông b, hiu qua eác nhim vii, giài pháp phông
chông dai djch Covid-19; chü dng xay dirng các phuo'ng an nhäm kjp thM üng phó vâi
nhCtng tinh huông djch bnh có the xáy ra trong th&i gian chuan bj và to chüc bâu cu
(nhât là trong ngày bâu cü), to chüc tuyên truyên, quán trit ye cOng the bâu cü; thirc
hin các nhim vii khác phc vii lrirc tiêp dn cong the bâu cü.
21. S& Tài nguyen & Môi trurô'ng: Xây drng k hoach, phuang an giâi quy&
khiêu nai, to cáo ye ltnh virc dat dai và tài nguyen mOi tnrô'ng trong th?i gian chuãn bj
và tO chuc bâu cu; to chuc tuyên truyên, quán trit ye cong tác bâu cü; thirc hin các
nhim vi khác phic vi trirc tiêp den cong the bu cu.
22. S& Cong thtrong: Chi dao, phi hp vói Cong ty TN}IH Mt thành viên
Din lc Ninh BInh xay dmg kê hoch, phuang an eii the, nhàm bâo dam cung cap
diên lien tiic trong qua trInh chuãn bj, to chuc bâu cu, dc bit là 03 ngày tnrc, frong
và sau ngày bâu cà; tO chüc tuyên truyên, quán trit ye cOng the bâu cü; thirc hin cáe
nhim vti khác phiic vi trrc tiêp den cOng the bu cu.
23. Ciic Thng kê tinh: Co trách nhim rà soát, cung cp s lieu dan so tInh
den thi diem ngày 31/12/2020 và dan sO dü 18 tuOi cüa tüng huyn, thành phO và
cUa các xâ, phu?mg, thj trân d lam can cir tInh so luqng di biêu Hi dông nhân
dan các cap a mi dan vj hành chInh; phii hqp Sâ Ni v11 tOng hqp ket qua bâu cu;
huàng dan Chi ciic Thông kê các huyn, thành phô giUp Uy ban nhân dan cap
huyn yà các tO chüc bâu cu lQ.p bien bàn yà thông ke kt qua bâu cu tren dja bàn;
to chuc tuyen truyen, quán tritve cOng tác bu cu; thc hin các nhim yu khác
phic v1i trrc tiêp den cOng tác bâu cu.
24. Ban quãn 1 các Khu cOng nghip tnh: T chüc tuyen truyn v bu cü
dti bieu QuOc hi khóa XV yà dai bieu Hi dng nhãn dan các cap nhim k' 20212026 dn các doanh nghip trong các Khu cOng nghip tren dja bàn tinh; phôi hcip vâi
eác ca quan, dan vj lien quan th%rc hin cong the bâu cü; thc hin các nhim vi khác
phiic vi trirc tiep den cOng the bâu cu.
25. Bang üy Khi co' quan, doanh nghip tinh: T chuc tuyen truyn cho BI
thu chi b ca sâ, cap Uy ca sâ, eác chi b dãng trçrc thuc ye bâu cu dd bieu QuOc hi
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khóa XV và di biu Hi dng nhân dan eác cp nhim k' 202 1-2026; ph& hqp vi
các Ca quan, dan vj lien quan thrc hin cong táe bâu eü; thirc hin cáe nhim vii khác
phc viii trirc tiêp den cong the bâu err.
26. Lien doàn lao dng tinh: T chüc quán trit, trin khai và tuyên truyn dn
di ngü cn b, doàn viên cOng doàn ye bâu eü dai biêu QuOc hi khóa XV và di biêu
Hi dông nhân dan các
nhim k' 202 1-2026; phôi hçrp vâi eác ca quan, dan vj lien
quan thrc hin cong the bâu ci:r; thirc hin các nhim vii khác phiic viii trrc tiêp den
cong the bâu eir.
cap

27. Hi Lien hip Phti nfr tinh: T chüe tp hu.n eho nü 1mg cà viên tham gia
dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhãn dan các
nhim k5' 20212026; tO chirc tuyên truyên, quán trit ye cong the bâu ci'r; phôi hçip vâi các ca quan,
don vi lien quan thue hiên cOng tac bâu eu, thuc hiên cac nhiêm vu khac phuc vu tnrc
tiêp den cong the bâu cü.
cap

28. Hi Nông dan flnh: To chrc tuyêntruyn cho can b, hi viên nông dan ye
bâu cr dai biêu Quôc h)i khóa XV và dai biêu Hi dOng nhãn dan các
nhim kST
2021-2026; phôi hçip vi cáe ca quan, donvj lien quan th%re hin cong the bâu Cu; thirc
hin cáe nhim vii khác phiic vi trirc tiêp den cOng the bâu cü.
cap

A
29. H9i Ciru chien binh tinh: To ehuc tuyen truyen
eho Thuong tiVe H9i e11u
ehiên binh các
ye bâu cü dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân
dan cáe
nhim k' 2021-2026; to ehirc nm tInh hinh tai các dja phuang, ca sr ye
cOng the bâu cü; thirc hin các nhim vii khác phc vii trire tiêp den cOng the bâu cü.
At

•
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cap

30. Tinh Doàn: T chIrc tuyên truyn cho di ngü thanh niên ye bâu cü dai biêu
QuOe hi khóa XV và dai bieu Hi dông nhãn d eáe
nhim k5' 2021-2026; phôi
hçip vài vâi cáe ca quan, dan vj tuyên truyên cOng the bâu eir và tuyên truyên trên bàn
tin sinh boat chi doàn ye bâu cir; thirc hin các nhim vi khác ph1ic vi trirc tiêp den
Cong the bâu cü.
cap

31. Hi Van h9c ngh thut tinh: T chüc tuyên truyn trênTp chi Vn h9e
ngh thut ye bâu cCr dai biêu QuOe hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân d eáe
nhim k' 202 1-2026; To chüc quán trit và djnh huàng sang the tài hi yiên, cong
the vien và can b, cong chüc, viên chirc và nguäi lao dng ca quan ye bâu ci:r dai biêu
QuOc hi khóa XV và dai biêu Hi dOng nhàn dan eác
nhim k5i 202 1-2026; thirc
hin eáe nhim vti kháe phiie vi trire tiêp den cOng the bâu eu.
cap

cap

32. Các co' quan thông tan, báo chI cüa tinh: ChU dngxây dirng k hoach
dua tin kjp th&i, ehInh xáe và day dü eáe ni dung ye tInh hhih trienkhai cOng the bâu
cü trên dja bàn tinh; xây dirng eáe ehuyên mie, phóng s1r tuyen truyen ye cong the bâu
eü; thông tin phãn ánh thirc tê cüa nguôi dan, dja phuang ye cOng the bâu eü; thrc hin
các nhim vi kháe phie viii trirc tiêp den cOng the bâu cü.
33. Các Co quan, don vj khác: T chuc tuyên truyn v bu cu dai biu Quc
hi khóa XV và. dai biêu HDND các cap nhim k' 2021-2026 den can bO, cOng chue,
viên chüc và nhân viên ca quan, don vj thuc thãm quyên quàn l; phOi hçip v&i các ca
quan, dan vj lien quan thirc hin cOng tác bâu cü; thc hin các nhim vi1 kháe duge Uy
ban Bâu eü tinh phân cong.
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34. IMi v&i cp huyn:
T chüc hi nghj trin khai, quán trit, tuyên truyn; hi nghj hip thuing
ye cong tác bâu cir; hi nghj huàng dan, t.p huân nghip vi bâu cir; hi nghj giao
ban cüa Uy ban bâu ccr; hOi nghj vâi các xä, phthng, thj trân ye cong tác bâu c,
sa kêt, tong kêt, khen thixâng, bâu Cu 1i và bâu ci~ them dai biêu Quôc hi, dai
biêu HDND các cap.
-

Clii do các Co quan, don vj lien quan xây dirng k hoach, phuong an ciii th
thông tin, bao chJ, phát thanh, truyen hInh a dja phuong dành th&i luçmg phü hcip dé
tuyen truyên kjp th&i, sâu rng trong can b, cong chi'rc, viên chirc, hrc lucmg vu trang
và các tang l&p nhãn dan ye nghia, tam quan trçng cüa cuc bâu Cu; báo dam thông
tin lien lc thông suôt trong qua trInh chuãn bj, to chüc bâu cCr, dc bit truóc vá trong
ngày bâu cir 23 tháng 5 näm 2021.
-

Xây drng các vn bàn chi d.o, trin khai, huóng dan, kim Ira cong tác bu cü
trén dja bàn huyn, thành phô.
-

-

Giãi quyt khiu nai, t cáo, kin nghj theo thm quyn v cong tác bu cir.

T chüc hi nghj chuyn giao h so cüa nguiM irng c1r, danh sách trich ngang,
l ljch, thành phãn ho so theo quy djnh.
-

In các 1oti tâi 1iu, danh sách trIch ngang, tiu sü di bik Hi dng nhán dan
cap huyn; phiêu bâu cü di biêu Hi dông nhãn dan cap huyn; các biêu mâu phiic vii
bâu cü di biêu Hi dông nhãn dan cap huyn theo huóng dan cüa Sâ Ni vii và cUa Uy
ban bâu cu tinh.
-

T chüc tip nhn du bu cü, tái lieu bu cu và bàn giao dn các t chüc bau
cü theo quy djnh.
-

Chu.n bj co sâ vt ch.t cho hot dng cUa Ban Clii dçto, Uy ban Bu cu cp
huyn, Ban bâu cü, To cong tác giüp vic Uy ban bâu Cu cap huyn.
-

Tip và lam vic vOi các co quan cüa Trung uong, cUa Tinh ye lam vic và
kiêm tra, giám sat cong tác bau cü trên dja bàn.
-

Cn cü chüc näng nhim vi, clii do t chüc thirc hin cuOc Mu cü di biu
Quoc hi khóa XV yá dai biêu Hi dông than dan các cap nhim kS' 202 1-2026 theo
dáng quy djnh cüa pháp 1ut y bau cu và theo clii dao cUa Trung uong, cüa tinh; chU
dng thirc hiên yá bão dam tiên d vic chuãn bj cho cuc bâu cü; cong tác hip thixong
liia chpn, giài thiu ngu?i üng cu di bieu HDND cap huyn; trinh tçr các bithc tiên
hành cOng yiêc truâc, trong, sau ngày bâu cü va cac dieu kin 4t chat, k5' thut phiic vçi
cho cuc bâu cü.
-

Phi hqp vói Thuang tr1rc Hi dng nhan dan, các Co quan lien quan trong
vic giám sat, kiêm tra và thirc hin cong tác bau cü; xây dirng các kê hoch, bin
pháp ciii the nhäm giü vüng an ninh chInh trj, trt tir, an toàn xähi trên dja bàn và
ti CáC dja diem bO phiëu; bão dam cho cuc b ci duqc diên ra an toán, dung
pháp 1ut; xay dimg phixo'ng an dir phông bào dam cuc bau cü duçic tiên hành lien
tVc, không bj gián don.
-

-

Thirc hin các nhim vii khác phiic vi trirc tip dn cOng the Mu cü.
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35. Di vói cp xä:
- T chüc hi nghj trin khai, quán trit, tuyên truyn; hi nghj hip thixang v
Cong tac bâu cii, hôi nghi huong dan, tap huãn nghiêp vu bâu cii, hôi nghi giao ban cua
Uy ban bâu Ca, to chüc hi nghj vci cac thôn, to dan phô ye cong tác bâu cü, so kêt,
tong kêt, khen thuâng, bâu cü 'ai và bâu cü them dai biêu QuOc hi, dii biêu Hi dông
nhãn dan CáC cap.
- Xây dirng k hoch, phucing an cii th v thông tin, báo chi, phát thanh, truyn
hInh a dja phixcing dé tuyên truyên kjp thi, sâu rng trong can b, cong chi'rc, viên
chirc, lirc huqng vU trang và các tang lap nhãn cthn ye nghia, tam quan trçng cüa cuc
bâu ct'r; bâo dam thông tin lien 1c thông suôt trong qua trInh chuân bj, to chi'rc bâu cir,
d.c bit tniiac và trong ngày bâu Cu 23 tháng 5 nm 2021.
- Xây dirng các van ban chi dao, trin khai, huâng dn, kim tra cong tác bu c1r
trên dja bàn xã, phuang, thi. trân.
- Giãi quyt khiu ni, t cao, kin nghj theo thm quyn v cong tác bu cir.
- T chirc hi nghj chuyn giao h so cña ngu?ñ üng cir, danh sách trIch ngang,
l ljch, thành phãn ho so theo quy dinh.
- In cac loal tal lieu, danh sach trich ngang, tiêu six dai biêu HOi dOng nhãn dan
cap xA; phieu bâu cü dai biêu Hi dông than dan cap xA; các biêu mâu phiic vii bâu ci'r
di biêu Hi dông nhân dan cap xã theo huâng dn cüa Uy ban nhãn dan cap huyn và
Uy ban bâu cü cap huyn.
- T chüc tip nhn du bu cu, tâi lieu bu cu và bàn giao dn các t chüc bu
cu theo quy djnh.
- Dóng hOrn phiu chInh, hOrn phiu phii phitc vii Cong tác bu Cu.
- Chi dto t chuc trang tn khu vrc bO phi&i di'ing quy djnh theo huang dn cüa
Trung ixong và cüa Tinh.
- Chu.n bj co sâ vt chat cho hot dng cUa Ban Chi do, Uy ban Bu cu cp xã,
Ban bâu cü, To Cong tác gii.'ip vic Uy ban bâu cà cap xã và To bâu cü.
-Tip và lam vic vâi các co quan Trung uong, cp tinh và cp huyn v lam
vic, kiêm tra, giãm sat cong tác bâu cu trên dja bàn.
- Can cü chüc näng thim vu, chi do th chüc thic hin cuc bu cu di
biêu Quoc hi, di biêu Hi dOng nhân dan các cap theo dung quy djnh cüa pháp
lut y bâu cu và theo chi do cüa Trung uang, cüa tinh và cap huyn; chü dng
thirc hin và bâo dam tien d vic chuân bj cho cuc bâu cà; cOng tác hip thucmg
l%ra ch9n, giâi thiu nguai ung cu di biêu Hi dOng nhân dan cap xâ; trInh tir các
dieu kin 4t chat,
buac tiên hánh cOng vic trixOc, trong, sau ngày bau cu và
k thut phic vii cho cuc bâu cu.
- Phi hçip vói Thithng trirc Hi dng than dan, CC Co quan lien quan trong
vic giám sat, hem tra và thirc hin cOng tác bâu cu; xay dirng các kê hoach, bin
pháp the nhäm gii vUng an ninh chInh trj, tr.t t1T, an toàn xà hi trên dja bàn và
ti các dja dim bO phiêu; bâo dam cho cuc bâu cu dugc din ra an toán, dUng
pháp 1ut; xay drng phixcing an dr phOng bâo dam cuc bâu cà dixçic tien hành lien
t%lc, khOng bj gián dotn.
- Thirc hin các nhim vi khác phc viii tnirc tip dn cOng tác bu cu.
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Trên day là K hoach trin khai thirc hin cong tác bu c1i di biu Quc hi
khóa XV và di bieu Hi dOng than dan các cap, nhim k' 2021-2026 trên dja bàn
tinh Ninh BInh, Uy ban bâu cir tinh yeu câu ThU trtxOngcác cci quan, dan vj, ChU tjch
Uy ban nhân dan, Uy ban bâu cU các huyn, thành phô, ChU tjch Uy ban nhân dan,
Uy ban bâu cU các xã, phi.thng, thj trân và các cci quan, dan vj lien quan triên khai
thirc hin dam bão dUng quy djnh cUa pháp lut ye bâu cU. Trong qua trInh thirc hin
nêu có vixóng mac, kp th?ii phãn ánh ye Uy ban bâu CU tinh (qua SàNi vi tong hQp)
dê xem xét, giâi quyêt.
(Gii kern theo Ljch trinh thô'i gian và các cOng vic ccn thrc hin trong
cuçc bâu ci'r dgi biêu QuOc hi khóa XV và dgi biéu Hc5i dóng nhân dan các cap
nhim 19)2021-2026)1.
No'inhân:
-UybanThuôngviQuôchi;
- HOi dng Mu cCr Quc g1a
- Chinh phü;
- Uy ban Trung ucrng MTTQVN;
- Bô NOi vi;
- Thtràiig trijt Tinhüy,
- Thuôrng trrc HDND, UBND, UBMTFQ tinh;
- Các thành viên BCD cong tác Mu cCr tinh;
- Các thành viên Uy ban bâu cCr, Ban bâueü
-Thñtnrôngcácsâ,ban,nganh,doãnthê âtinh
-Thuing trrc HDND, Uy ban nhndãn,
Uy ban M1TQVN huyn, thành phô;
- Báo Ninh Binh, Dài Pht thanh và TH tinh;
- Thuing tn TITXVN tui Ninh Binh;
- Luu VT, UBBC tinh, VP7.
LQVP7NV

TM. UY BAN BAU Ct
CHU TICH

U' 'I THfI GIAN vA CAC CONG VIEC CAN THUC HLN TRONG CUOC BAU CU
Dai bieu Quoc hoi khoa XV va dai bieu IIDND cac cap nhiem ky 2021-2026
( lfl' BAN
(Baucfrtoanquácvaongaychunhât23tháng5na,n2021)
nam 2021 cua L5' ban bau cwtznh Ninh Bznh)
thang
\ -(mthe e hoach so: .1-7 /KJ-I-UBBCngay
S
TT

Tha
thyc hin

Ngay
11/01/202 1

2

6

Ni dung cong vic
heo quy djnh cüa LuIt Bu c,r dzi bilu
C quan
Quác h3i và dgi biäu Hi dng nhân dan
t chfrc thirc hin
ngày 2 5/0 6/2015)
Ban hành Chi this cüa Ban Thu?mg vi Tinh u5' Ninh
Binh v länh dao cuôc bAu cr di biu Qu6c hôi khoá ,
Tinh UY
XV va di biu Hi d&ig than dan các cp, nhim
202 1-2026

moiiin
phãihoànthành
theo Lut dinh

Ghi chü

Ban Thwông vy ?inh uj' dã ban hành Chi th Sd
04-C T/TU ngày 11/01/2 021

Thành 1p Ban chi do, 1nh do cuc Mu cü di
biu Qu6c hôi khoá XV và dai biu Hi ding nhãn Tinh u'
dan các cp, thim k5' 202 1-2026

Thth u c ban hành Quit djnh Sd 97-QDITU
ngày 12/01/2021 thành 1p Ban Chidgocüatfrth

Trux9c ngày
19/01/2021

Thành 1p Ban chi dao Mu ctr di biu Hi dng - Huyn, Thành uS'
than dan cp huyn, cap xA.
- Dàng

Huyn, Thành z va EWing uj cdp xâ daquyit
djnh thành 4p xong Ban chi dao ó các cap

Ngày
22/01/202 1

Ban hành Chi thj cüa UBND tinh Ninh BInh v
vic t chrc cuOc Mu cü dai biu Quc hi khoá
XV Va di biu Hi dng than dan các cp, nhim
k5r 2021-2026

L' ban nhán dan tinh dã ban hành Chi thj so
01/CTUBNDngày22/01/2021

Ngày

12/01/2021

Ngày
22/01/202 1

Quy& djnh thành 1p US' ban Mu cr tinh Ninh BInh,
UBND tinh
Co tr 21 dn 31 thành vien (Khoãn 1, Diu 22)

Trtiâc ngày
29/01/202 1

Quy& djnh thãnh 1p US' ban Mu cü & cp huyn, cO
UBND cp huyn
tü 11 dn 15 thành viOn (Khodn 2, Diu 22)

Truâc ngày
29/01/202 1

Quyt djnh thnh Ip US' ban Mu ccr o xä, phuông, thj
UBND cap xa
Iran, có ttr 9 dn 11 thãnh vien (Khoan 2, Diêu 22)

1

Châm
• nMt
105 ngày
trinYc ngày
Mu cfr
07/02/2021
tzc 26/12/2020
Am ljch,)

(Jy ban nhân dan tinh dä ban hành Quylt djnh
thanh lj, dy ban bdu czrtinhsau khi báo cáo
Ban Thuông vy Tinh üy và thdng nhdt vol
T/ntàng trwc HDND và Ban Thzthng fru
Uy ban MTI'Q VN tinh
UBND cdp huyn cia ban hanhQuylt
a'jnh thành 1p xong Uy ban báu cfr ó 08
huyn, thànhphd
UBND cdp xä cia ban hành Quylt djnh
thành lap xong Uy ban bdu cià 143 xa,
phitOng, thj trdn

S
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8

Thai gian
thrc hin

Truàc ngày
05/02/2021

Ni dung cong vic
(Theo quy etjnh cüa Lult Bu cit dgi bdu
Qu6c h()i và diii bilu H3i thing nhân dan
ngày 25/06/2015,)

Co quan
to chfrc th!c hin

Thumg trirc Hi dng nhãn dan dr kin Co cu,
Thu?mg trirc Hi
thành pMn và phãn bô s luçmg ng.rài duçrc giâi
dng nhán d
,
thiu rng cü dti biu Hi dng nhán dan G các cap
cp huyn, cAp xâ
('Diu 9,)

Trixâc ngày
05/02/202 1

Ban hânh K hotch triM khai cong tác Mu cü di biM
Quc hOi khoá XV và dii biM HDND các cAp, nhim
k' 202 1-2026; Ljch trInh thñ gian va các cOng vic can Uy ban Mu cü tinh
th%rc hin irong cuc Mu cü dii bi&i Quc hi khoá XV
và dai biki HDND các cAp, nhiêm k' 2021-2026

10

Dii kiM
ngày
05/02/202 1

T chirc hôi nghj can b chü cMt toàn tinh d triM
khai cOng tác bâu cir dai bi&i Quc hi khoá XV và
dai biM HOi dMg nhân dan các cAp, nhim kSr
202 1-2026

11

Tr ngày
05/02/2021
den
08/5/2021

12

Tnuâc ngày
07/02/2021

13

Ngay
09/02/2021

- Tinh u, HDND,
UBND tinh
- Ban chi (lao, Uy
ban Mu cir tinh

- Thirc hin vic khâc dAu cho các t chüc phi trách Mu
cfr Va các 1oi con dâu có lien quan den cOng tác Mu cii Sâ Nôi vu
(Cci quan Thwong
- TiM hành vic in n tài 1iu phiic vi Mu cü theo
UBBC thth,)
quydjnh
Huyn, Thành ur,
T chirc hi ngh triM khai cOng tác Mu cir d,i biM
HDND, UBND
Quc hôi khoá XV và dti biM HDND các Cap,
huy, thành ph6
nhiêmkr 2021-2026 a cAp huyn, cAp xA ('nu tháy
- Ban chi duo, UBBC
can thzet).
cAp huyn, cAp xã
Báo cáo FIi dMg Mu cü qu& gia kt qua thirc hin
cong tac Mu cir lrên dja bàn tinh Ninh BInh dn hêt ngày Uy ban Mu Cu tinh
09/02,2021 (Truvic nghi ut Tan Situ)

2

Ghi chü

phãi hoàn thãnh
thLtdinh
Châm nht
105 ngày
tnró'c ngày
bau cir
(Ngày

Sau khi thông nhát vái Ban Thwông trrc
(Jy ban MTTQ VN và UBND cling ca'p

07/02/2021
tic 2 6/12/2020
Am lich)

SaukhixinjkinchidgovàdwcstnMttrI
cñaBan Thu-ôngvy Thih u5'

Saukhixinj/dên chi dgo vàdurxcsrnháttrI
ngviHuy Thiuihuj

czaBcui T

S
TT

Ni dung cong VC
(Theo quy djnh cüa Lult Btu cfr dcii bilu
Quóc h3i va dqi bièu H3i dEng nhân dan
ngày 25/06/2015,)

Thôi gian
thic hin

Co quan
to chfrc thrc hin

Thôihan
thành
thLtdth

Ghi chá

BIJ1C 1 CUA QUY TRINH HIEP THU€NG
-Ban T1vt5nginjc (JybanrQlWththg
ngayBien bc!m hç5inghjhipthztvngDBQHdên

T chfrc Hôi nghi hiêp thirong 1n thfr nht:

14

Cham nhât
là ngày
17/02/2021

Ban Thixng trirc
Bu cit diii biu Qu6c Iz3i: T chüc Hi
thxang 1n thir nht thoá thun v co
thãnh phn, Uy ban M1TQVN
s hrçmg nguôi duçrc giói thiu 1mg dr DBQH trên Co trnh
sà dr kin cUa U' ban Thix?rng v Quc hOi (Diu 39)
Bu cit d(zi bilu H3i dung nhân dan cdc cip: Hi nghj Ban Thumg trirc
Hip thuong 1n thlr nhât ?i mi cp thOa thun ye co Uy ban MYITQVN
cu, thành phn, s6 luçmg nguri dixçcc giói thiu 1mg dr cp tinh, cp huyn,
dii biu Hi dông than dan c1mg cp (Diiu 50)
cap xã

T1mngày
17/02/2021

-SôNOivi
Kim tra các phuong tinphic viiMu c1r L dirtth -Cáccoquan,dcinvj
kinh phI phiic vit vic t chlrc thirc hin cOng tác Mu cIt - UBNT) cp huyn
cpxã

16

Ngày
19/02/2021

UBND huyn, thành ph báo cáo UBBC tinh (LEn 1):
- Kt qua irin khai cOng tác Mu cIt dn ngày 18/02/2021
- S liêuv dan s& cIt tn (cliatlrng don vj hành Chlllh UBND cAp huyn
cApxâ, cAp huyn); s6 hrçrng con dAu, tInh trng horn
phiêu các loai
- Dir kin chia don vj Mu clr, chia khu vimc bO phiu

17

Trixâc ngày
20/02/2021

Phán cong nhim vii các thành viên UBBC t1nh Thành
các Tiu ban d giüp vic cho liJy ban Mu dr tinh Uy ban Mu cIt tinh
thimc hin nhim vii, quyên hin trong tlmg 11th virc.

15

lap

3

nit
95ngày
tnró'c ngày
Mu
(Ngay
17/02/2021
tzc 06/01/2021
Am lich)

HDBCquácgia; Uy&mTVQBBcmThztông
tryc Uy ban Trung zrongM1TQVN UBBCtinh
-Ban T/môngtivc UybanM7TQJWthih
ngajibiên ban h3inghjhipthur)ngDBHDND
tin/i ãn HDBC quóc gig (Jy ban TVQH ChIn/i
phz Uy ban Trwig uvngM]TQFW Thut5ng
trucHDNDvàUBBCtinh
Ban Thwôngtrc (iybanIvffTQVNc4v
huyên, c4p xâ gtti ngay biên ban hói nghj hip
thwongDB HDND c4p huy c4,xa den
Thzrông iryc HDND UBND, UBMTTQ 'W
Caf) 11êfl 17W tlP và Thu'ôngliitc HDND,
UBBC cling cap

S
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Tho'i gian
thtrc hiên

Chm nhât
làngày
22/02,2021

Ni dung cong vic
Co quan
(Theo quy djnh cáa Luut Bâu cit dgi biêu
to
chfrc
thtrc hiên
Quoc hôi và dai biêu Ho! dOng nhân dan
ngay 25/06;2015)
Diu chinh co cu, thành phn, s 1uig In thfr nht
Bâu cit d91 biêu Quôc 1z5i Uy ban Thung i quôc hOi
_
g_
diêu chinh lan th nbât cci c thành phan, so kuing nguM (:k hôi
cCia cci quan, tO chü, don vj a Tnmg uung và daphucing
'
du giói thiu 1mg dr di biêu QuOc hi (Diêu 40)
Bâu cit d(11 bi& H3i dOng n/ian dan the cap: Thuing 1i1it
91d"
ong
mrCH'
HOi dng nhan dan các cp diu chinh cci cu, thành phn,
nh
h
nhân dan cp mmnh (D&u 51)
"'"

Thoi han
thanh
theo Lu3t dnh

Ghi chü

Chm nht
tnró'c ngày
bu cfr
(Ngày 22/02/2021
ftc 11/01/2021
Ainlich)

BU'OC 2 CUA QUY T1UNH llIP THU€%NG

19

20

Tr ngày
23/02/2021
den
10/03/2021

Chm nhât
là ngày
27/02/2021

GiOunicüacoquan,t chudoiivi imgcfr
D6i wW baa cit dai Niu uk
-. bo so 1uing nguoi Cac cci quan, to chut,
Co quan, to chut, dcin vi diu phan
di gOi thiu 1mg dr d?i biêu Quc h(n tién hành 1iia don
chon, gioi thiêu nguoi cua cci quan, tO chuc, don vi minh
ung cu du bieu QUOC h9i (DiêU 42)

DôiwibâucfrdzibiêuH3idôngnhândân:
Ckcoqum,tOch1ndonvjvàthOn,tOdãnpho(doivoicáp Các cclquan, to chac,
xà) di phan bO sO luing ngtthi duçc giói thiu 1mg dr don vj và thôn, to
lien hânh liia ch9n, giói thiu ngi.rOi 1mg dr di bi&i Hi dan ph
dOngndãn(Dia52)

sO don vi bâu clr, dir kien danh sách don vi bâu cü và sO
luong di biêu duçx bâu a da phuong (Theo Kê hogch Uy ban bâu cIt tinh
sá 42/KH-I1DBCQG ngây 19/0112021 cüa Hjii dng
bâu cit quoc gia)
4

-Binghjcznoicôngtávàbienbthi
h(z nghj ban lanh dgo ccqz to c/na don v
pháichuyen den Ban Thu3nglruv Lv ban
12/03,2021 (Frw6th51
nptngtJa-2dwottôc/nc)
flTQlWtathtongbapkétquagui Lv
ban Mu ci'rthih truác ngày 15/03/2021
-Bi,nH5inghjangtàbiênbài
inghjibihdthr5ngczacaquan; tôcJ
donvjvàbiênbàihç5inghjczthióthôn, tdán
pMpWdc/nBant/nongiryc(iban
MflQlWcapthth /u
xatnthcngày
12/03,2021 (1n /i5inghihiptInrmglôn thfr
/idduoctôcbav)
rQNthnghipkêtquá Lv
ban MUC&thth frnót ngày 15/03,2021
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Thbi gian
thurc hien

Ni dung cong vic
(Theo quy din!: cüa Luât Bu cit dai bilu
Quoc hoi vu da: bieu Ho: dong nhan dan
ngay 25/06/2015)

Co quan
to chirc thurc hien

Cong b s don vi Mu cfr
Theo
k hoach cia D6i vói bEu cit dgi biu Quóc hi: Hi dng Mu
Hi dng Mu Cu quc gia .n djnh và cong b s6 don vj Mu cr,
cu quc gia danh sách cac don vj Mu cü và s lucmg di biu
Quoc hôi chrcc bâu iy mi don vi Mu cir theo
nghj cüa Uy ban Mu cü tinh (Khoàn 2, Diu 10)

HOi dông Bau cft
quôc gia an djnh
theo dê nghi cüa
Uy ban bâu cü tinh

Dôi vói bâu cfrdgi biêu Hjii d13ng nhân dan: Uyban bâu
cucptinh,caphuyên,capxaandinhvacOngbOsOdon
vj Mu cr, danh *h các don vj bâu cü và sO lucmg di
biuHDND duç* Mu ô mi don vj Mu cütheo dê nghj
ciaUybannhndãncUngcâp(Khoãn3,Dieu10)

Uy ban bâu CU tiflh,
câphuyên,câpx
n dinh theo d
nghjcUa UBND
ciingcAp

Trrncn a
04131201'

Thôilian
pbaihoanthanh
theoLuatdmh

Ghi chu

"?' don vj bu c& dgi biu Quc h3i dttçic
Châm nMt
bâu không qua 03 dgi biêu
80 ngày
tni ngay
Mucfr
(Ngày 04/3/2021
tic 21/01/2021
Amlich/
Moi don v, bau Cu- dgz bzeu Hçn dong nhan
dan dzrçic bau khong qua 05 dgz bieu

* Np h so ung etc
-Nph
tinh (Khoàn 1, Diêu 36)

22

UybanMucir

-Np h soüngciidai bi&i HDND tai UybanMucua - Co uan t6 chirc
'
danvihànhchnhnomgcir(Khoãn2Diu36)
don v giol içu
ngun ung cr
Chm nhât là * Nhãn h so üng cül7gioOo
-Nguài tiprng cu
ngay
ibiêuHôi dongnhandãncccpnhiemkr20212026là (neu co)
14/3/2021
tmng gRi hành chInh các ngày lmng tun, Mt tu ti rlgày - UBBC tinh
22/02,2021 và k& thüc vào lIic 17 giô OOngày 14,3,2021. - UBBC cp huyên,
(Riêng thu bay, ngày 13 thang 3 nm 2021 và chü that, cp xà
ngày 14 tháng 3 nim 2021, Uy ban bâu cü các cp cü
nguii Irrc dê nhOn ho so 1mg cu) (Khoán 2, Diêu 3
Nghj quyEt s6 41/NQ-HDBCQG ngày 18/01/2021 cüa
H?3i dông bâu cit quk gia)

5

Chimnhat
70 ngay
tnu nàv
baucfr
(Ngay
14/3/2021
tu-c 02/02/2021
Am lch)

-NngthDgibiuQuhi.N5p02ba
ho SCYtC4l Uy bcui bâucztinh
-NngdgibiduHai1dngnh4ndan.
N$p01b3hósnngcziUybcmbáuczth
donvj/ihchthmàmInhzngcz
- Cong dan chi duric nop ho s0 ung cu-lam dai
bkuHDNDtida&02cptrongcIing01
nhimk; nun$pMsngczrgibkuQuác
hôithIchidu-çxcnç3phosthngcilàmdaibiéu
HDNDám3tcáp
Ngu-g niduvcgióthiutngth
dgibiuH3idngnhndthwüadfap/vong
nào thIphái là ngur3 dang at-z hoic côngtác
thwôngxuyên óa7aphuvng do

So
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Thôi gian
thic hin

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cña LuçIt Bâu cfr dgi biêu
Quoc hi va dcii biêu Ht5i dông nhân dan
ngay25/06/2015)

Cv quan
to chirc thiyc hin

Thành lap Ban Mu cir dai biu Quc hôi: O mi
don vj bâu cr di biêu Quoc hi thanh1p mt Ban
UBND 1in
Mu cr dti biu Qu6c hôi Co tir 9 dn 15 thành vien
(Khoãn 1, Diu 24,)

23

24

Cham nhat
la ngay
14/3/202 1

Truóc ngày
17/3/2021

moiiian
hflh
thCOLUatdh1h

Ghi chñ

Sau k/il thóngnhát vái Thztông tc HDND và
Ban Thuôngtnic UybanMlTQVNtinh

Chm nhat
70 ngay
tnmngay
• .
•
Thành lap Ban bau cir dai bieu Hoi dong nhan dan
bu cfr
cp thih, cp huyên, cp xã: Omôi don v bâu Cu
(Ngày 14/3/2021
biêu FIDND thãnh 1p mt Ban bâu cir di biêu HDNI)
tic 02/02/2021
- UBND tinh
SaukhithóngnhátvóiThzróngtnicHDNDvà
..Ctjn1rótj11ên13nmryj
2 i•
itm
t!Cry
- UBND cap huyn,
Ban Thwôngfrc (5i ban M7TQFWcIing cap
-Caphuyçn:Cottx9denllngucn.
capxa
- CAp xä Co tCr 7 dn 9 ngiETi.
(Khodn 2, Diu 24)
- D6i w5ibu cfrd{Ii bilu QuJc h3i Uy ban Mu cü tinh
chuyên ho so i'xng cü cuia nguài duçic giói thiu ing Cu,
ngu?ii tir tng cft ti dja phuong (neu thây hçip 1 theo quy
djnh) den Hi dông bâu Cu Quôc gia chuyên danh crh
trIchngangljchbnsaotieusirtomthtvabankekbai Uybanbâucirtinh
tài san, thu nhp cia nguôi duyc giOi thiu umg cü, nguài
tur üng cir t? dja phuong den Ban Thuthng 1rirc Uy ban
MTQVN tinh d du vào danh sách hip thuong
(Khoân 1, Diu 36)
-DñivóibàuciibiIuH3idiingnhân dan: Uy ban
baucucccapchuyendanhsachirichngang11jch,ban
êusOmth1vàbãnkêUthtàisan,thunhpcia
nhCng ngtrôi üng cur (neu thAy hçxp 1 theo quy dinh) dAn
Ban Thung 1rrc Uy ban MTT'QVN thng cap dê dua
vàthsáchhipthuong(Khoan2,Dieu36)

-Uybanbâucü
tinh
- Uy ban Mu cü
cAp huyên cAp xã

6
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Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cáa Lucli Bâu ctr dgi biêu
Quoc h3i va d(zi biêu H3i dông nhân dan
ngày 25/06/2015,)
BUOC 3 CUA QUY TRINH HIEP TH1RNG
Thô'i gian
thijrc hin

Chámnhât
25

19/3/2 2

To chirc Hoi
- nghi- hiep thirong lan thir hat:
D6i vói bu cit Dii biJu Qu6c h3i: L danh sách
so bô nhüng ngu?ñ irng cfr dai biêu Quôc hôio trnh
va giri lay kiên cü fri ncii Cu trü; dôi vci ngu?i tir
ng cir thI cOn diroc gfri 1y ' kin cr tn nth nguii
docông tac (neu co) (Diêu 44)
Doi vói bâu cit Dai biêu Hôi dông nhân dan: Lap
danh sách so bt) nhCtng ngtthi üng cir di biu Hi
dông nhân dan, gri lay kiên cü tn ncñ cu trü dôi
vâi ngu&i tir rng cr, nguñ duçic co quan, to chüc,
don vi gicn thiêu ung cu va lay y kiên Cu tn nm
cong tac (neu co) cua nguoi tir ung cu, nguol duçiC
thôn, to dan phô giài thiu dai biêu Hi dông nhãn
dan cap xA. (DiJu 53)

Cv quan
to chfrc thirc hin

Ban Thu&ng truc
fT
. lvii
m1-1-\\TXT
iy van
tith

Ban Thu?mg trirc
Uy ban MTTQVN
trnh, cap huyên,
cap xà

maiimn
phãi hoan thành
thLuâtdhth

Ghi chil

- Bdu ciè dai biu Quác hôi: Ban Thu-ông Inic Vy
ban MJTQJW tinh gui ngay bien ban hQI nghi
hip thuvng DBQH&4i HDBC quóc gia, Uj' ban
TVQH Ban Thirong ro (4' ban Trung wong

Chm nhat
65 ngày
tnro'cngay
9 Y
19
021
titc 07/02/2021
Am lich)

- Báu cit dcii buiiu H5i dông nhán c

thih: Ban
biên

I-IDBC qucx gb, (4'ban TVQH Chznh phu, Uy
anTningwongMffQ T1niôngcHDM)và
- Báu th dai biu Hôi dn n/ian dáii cap hzyên,
Thô Inre (5 ban MJ7QVN 4
4 ,•
, gzn n,ay bien ban hoi nghi /nçp
cap xEi den Thztông
thwong DB HDND cap hz
f.i•p Ili)NI), UBND, UBMfl'Q VN 4 trén fryc
4và Thu-ôngInicHDND, UBBCcI.ingcáp

B%C 4 CUA QUY TR]INH HIEP THI1(NG
Ban Thu?mg trirc
Uv ban MTTQVN
D6i vó'i biu cit Dai biJu Qu6c hôi: T cMrc hôi
hih
i
9)
nghi cr tn noi cutrü và noi cOng tác 1y kin
cung cap,
nhnxet, tin nhiçm cua cu fri doi vol nguoi ung cu
quan, to chirc,
dai bieu Quoc h91 (Dieu 45)
don vj
01
• nghi cir tn.

26

T'
2OO21
en
17/4/202 1

D6i vói bu cit Dgi bilu Hj3i &ng nhân dan: T6
chüc hOi nghj cü tn noi cu trü va noi cong tác lay '
kiên nhn xét, tin nhiêm cUa cü tn dôi vài ngu&i
irng cir di biu Hi dng nhãn dñn (Dhu 54)

Ban Thuong trirc
Uy ban MTTQ\TN
phôi hçip vâi
UBND cing cap;
co quan, t chirc,
don vj
7

- Dôi v&i ngw&i tng cz dcii biu Quc hôi do
.t rung wang gzoi ,açu. gui ngay ien van
h5i nghj cit tn den Ban Thirông trrc Uy ban
Trung ztangM2TQVN.
- Dói vai ngwoi tie zrng cii, ngwoi do co quan,
tá chitc, don vj ó'djaphuronggiói thiu itng
cit di biu Quac hç3i: Giti ngay Biên ban h3i
nghi cit tn den Ban Thzthng trztc Uy ban
MrrQVNtinh
- Dj v&i ngz4r&i itng cit dai bku H5i ddng
nhán dan: Biên ban hç3inghj cit fri lay j kiên
v ngztài itng cit dqi biêu HDND & cap nào
thI giti ngay den Ban Thzrông tiirc Uy ban
MTTQVN cap do.
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Thô'i gian
thiyc hin

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cüa LuçIt BEu cfr dgi biu
Qu6c !,3i va dzi biu H3i dng nhân dan
ngày 25/06/2015)

Ngay
22/3/202 1

Ban bAu cir, UBND cp huyn báo cáo (L4n 2): V kt
qua cong tác chun bj cho cuc biu cü tInh dn ngày
20/312021 gCii u 1)an bu cü tinh, UBND tinh, Thung
lnrc HDND tinh (qua SóNôi V tong hQP)

- Ban Mu cir
DBQH V
DBHDND tinh

UybanMuciHinht chüch9pbáo (LIEn huH)

liJy ban Mu cü tinh

28

Tir ngày
25/31,2021
den
01/4/2021

29

Tr ngày
26/31,2021
den
05/4/2021

30

Chm nht
là ngày
03/4/2021

31

TrixOc ngày
10/4/202 1

To ch

Co quan
t chtrc thirc hin

cp

- So Ni V11

Châm nht
50 ngày
tnmt fl1Y

Thành 1p To Mu cü UBND cp huyn hoàn thành
vic phê chun cáo khu virc bO phiêu.
O mi khu virc bO phi&i thành 1p mOt T Mu cO d th
hin cong tác Mu cü d?i biu Qu& hi và di biu Hi
dng nhãn dan các cp (Diu 25)

Ghi chü

- UBND cp huyn

phuânk5nang,nghiêpvucOngtacbàuthchocác - UBBC

thàith viêncác TaseóKhchtuikñeng)

Thôihan
phãi hoãn thãnh
theo L4t dinh

UBND cp X

Thành 1p các T cOng tác cüa SO NOi vii theo dOi,
am tInh hmnh v cong tác Mu cü ti dja bàn các SO NOi viii
huyn, thành ph

8

Tgày
03/4/2021
tic 22/02/2021
Am i/c/i,)

- Sau khi th6ng n/ut vói Thwong trtc
HDND và Uy ban MTFQ VW cling câ'p; Chi
huy do-n vi vu trang nhán dan

- T bIEu czr có tfr 11 &n 21 thành viên;
doii vi v trang nhán dan duc xác dinh là
khu virc bó phiu riêng thành 1p To Mu
c& co tit 05 dn 09 thành vien, doii vi v
trang nhân dOn và dja phwoiig cO chung
m3t khu vyc bó phku thl thành 42p i'd báu
czrcó tfr 11 den 21 thành viên

S
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32

33

Thoi gian
thirc hin

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cüa Luut Bâu cfr dgi bilu
Quoc hj31 va dqi bilu H3i ithng nhân dan
ngày 25/06/2015)

quan
t chfrc thirc hin

phãi hoan thành
theoLuâtdinh

Niêm yt danh sách cü tn ti trii sâ UBND cp
xã và tai nhftng dja dim cong cong cüa khu virc - UBND cp xà
bO phiu, dng th?ñ thông báo rng rAi danh sách - Chi huy don vj vu
cir tn và vic niêm yt d Nhân dan kim tra trang nhân dan
(Diu 32)

Chm nht
40 ngày
tru ngày
bu cfr
gày
13/4/2021
ti-c 02/3/2021
Am ljch,)

Chthn nht
langay
13/4/202 1

Tin hành xong vic xac minh và trã lyi các viii
vic cr tn nêu dôi vâi ngui rng cr di biu Quc
hOi (Ditu 46); d6i vâi ngu?ñ ing cü di biu Hi
dông nhãn dan (Diu 55)

Châm nhât
40 ngày
tru'óc ngày
bu cii
(Ngày
13/4/2021
tz-c 02/3/2021
Am ljch)

Tir ngày
13/4/202 1

- Co quan 1p danh *h cü tn 1ip nhn khi&i nai v vic
Danh sách cir in (nu có)

(NCl))fll?fl

- UBND c xA
- Co quan 1p danh sách cü fri phai giãi quyt và thông
- CM huy don vj vii
báo kêt qua giài quyt cho ngixôi kbiêu nii (neu có)
trang nhán dan
(Diiu 33)

Chain nht
là ngày
13/4/202 1

den ngày
12/5/2021
Tirngày
15/4/2021
den ngày
25/4/2021

- Co quan, t chirc,
don vj
- Uy ban bu Cu
- UBND cp xA

-Ban cM do,
Kim tra vic chun bi cia các co quan, don vi, cac UBBC cAp tinh
dja phuong cho cong tác bu cü (Lâfl 1)
- Ban chi dao,
UBBC cAp huyn

9

Ghi chu

S
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Thai gian
thtrc hin

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cüa Luçlt Biu cfr dzi biêu
Quôc hj)i vã dgi bitu H)i ethng nhân dan
ngày 25/06/2015)

Co quan
t chtrc thijc hin

Thôihn
phãi hoãn thành
theo Luât dinh

Ghi chti

BUOC 5 CUA QUY TR1NH HIEP THU€1NG

T chfrc Hôi nghi hiêp thtroiig 1n thir ba:

- Ban Thu?mg tc
- Bu cfr Dgi biJu Qu6c Izi: Lra ch9n, 1p danh UBMTTQVN tnth
sách nhftng ngu?xi dU tiêu chun 1mg cir di biu
Quc hôi (Diêu 49)
36

Chm nMt
làngày
18/4/2021
Ban Thumg trirc
- Bu cfr Dgi bilu Hi dcng nhân dan: La chQn,
Uy ban MTTQVN
1p danh sách nhüng ngirai dü tiêu chun 1mg dr
tmh, cp huyn,
di biu Hôi ding than dan (DiJu 56)
cap Xt

Tir ngày
19/4/2021
den ngày
22/4/2021

So kt bir&c 1 cong tác bAu cfr: Dánh giá các
cong vic tir khi triên khai dn khi 1ira ch9n, 1p
danh nh1mg ngithi dü tiêu chun 1mg cü
Thai gian t6 chüc so kit:
- Cp xA: Ngày 19/4/2021

- Ban chi dao
- UBBC CC cAp

- Cp huyn: Ngày 20/4/202 1
- CAp tinh: Ngãy 22/4/202 1

- 10 -

Châm nht
35 ngày
tru ngay
(Ngày
18/4/2021
tt-c 7/3/2021
Am lich)

-BccdgibkuQtách5i:Bcm T1ntôngftv
(5' ban MTI'QVN tinh gui ngay biên ban h5i
nghj hip thwong dn HDBC quoc gin, (5 ban
TVQI-L Ban ThzrOng ftur Ly ban Trwig uvng
MTI'QVN UBBCthih
-

biJu H5i d&ig n/ian dan link Ban

ban
gFhcptki-oinDBCqu*r
v
ban TVQI-1 Chin/i ph4 i ban Trwig ztong
MFTQ7 ThuôngdHDND và UBBCthih
- Bu cit dai biJu H(Si dngnhán dan dp hz
cpxa. inn T 'mglnjc (v1xuiM1TQJWcap
huyén, c4' xâ gui ngay biên ban hç51 nghj hip
thirong dê'n Thzrông ftr HDND, UBND, Ly ban
MIIQVN c4 Iren lryr tiêp và Thut5ng fryc
HDND, UBBCcIuigcáp

S
TT

Thoi gian
thiyc hin

Ni dung cong vic
(Theo quy etjnh cüa Lult Bu cfr diii biJu
Quôc h5i và dzi bilu H3i dng nhân dan
ngày 25/06/2015)

Co quan
t chfrc thirc hin

Ghi chü
thLtdth

Danh sách ngtrôi ü'ng cfr:
Biiu cfrDqi bilu Qu6c h3i: Ban Ththng trrc Uy ban
MYTQVN thih gri Biên bàn hi nghj hip thucing 1n
thir ba và danh sách nhi:tng ngui dü tiêu chun ing cir
duçxc Uy ban M'ITQVN tinh giói thiu irng cü di
biêu Quôc hi ti dia phuong den Uy ban bu Cu tinh Ban thung trrc
(Khoãn 2, DiJu 57)
Uy ban MTTQVN
tinh

38

Châm nht
là ngày
23/4/2021

Bilu ci? d{Ii bilu Hôi lt&ig nhân dan tinh: Ban
Thu&ng trtrc Uy ban MYFQVN tinh gCTi Biên bàn hi
ngh hip thucrng ln thir ba và danh sách nhung ngu?i
dU tiêu chun i'mg cir dii biu HOi dng nhàn dan den
Hi dông bu cr quc gia, Uy ban thu?ing vii Quc
hi, Chlnh phü, Uy ban Trung uong MTTQVN,
Thuing trirc J4i dng than dan và Uy ban bu cu jiph
(Khoãn 1, DiJu 58)

Châm nht
30 ngày
tnntngày
bau cir
(Nga. 23/4/2021
tz-c 12/3/2021
Am lich,,)

Bu cfr elgi biJu H3i dng nhân dan cap huyn,
cap xd: Ban Thuing trirc Uy ban MTTQVN cap
huyn, cp xã gui biên bàn hOi nghj hip thuong
Ban thu?mg trçrc
1n thu ba và danh sách nhttng nguôi dü tiêu chuãn
ban MTTQVN
üng Cu di biu Hi dng nhán dan dn Thix?mg
cap huyn, cap xà
trirc HDND, UBND, Uy ban MTTQ\TN cp trên
trirc tip và Thumg trijc HDND, Uy ban bâu c1r
cUng cap (Khoãn 1 DiJu 58)

-11-
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39

Thbi gian
thrc hiên

Chm nht
là ngày
28/4/2021

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cüa Luçlt Bu cfr dgi bilu
Co quan
Quôc h3i và dgi biu Hi thing nhân dan
to chfrc thirc hin
ngay25/06/2015)
Hi ding bAu Cu quc gia 1p và cong b danh sách
chinh thüc nhüng ngu&i ung cü di biu Quic hOi
theo tfrng dan vj bâu cir trong Ca nuâc theo danh
I1DBC qu& gia
sách do Ban thuing trirc Uy ban trung uang
MTTQVN và lily ban bu cr tinh gui dn (Khoân
4,Diêu57)
lily ban bu cü 1p và cong b danh sách chinh thüc
nhüng ngu?ii irng cü di biêu HDND theo tfrng dan UBBC các cp
vj Mu cr (Khoãn 2, Diu 58)

40

Tr ngày
28/4/202 1
và kt thiic
truOc th
dimbO
phiu 24 gi

41

Tir ngày
29/41,2021
den
05/5/2021

42

ChmnhAt
là ngày
03/5/202 1

Thoi hn
phãihoànthành
thco Luât dinh
Châm nht
25 ngày
tró' ngày
bu cur
(Ngày
2 8/4/2021
tc 17/3/2021
Am itch)

A

%Tâii dng bau cuc
- Ban thumg trirc
- Nguài rng cr di biu Quc hi, img cü dii biu Hi
lily ban MTTQVN
d6ng nhn dan i don vj não thi thirc bin vn dng Mu
các cap
cü tai don vj Mu cü do (Diiu 64, Dicu 65)
-Ngu?iii'rngcü

Kt thüc
truthc thôi
diem bO phiu
24gi&

In un danh sách nguii irng c1r, tiu sr torn tat, phiu
- UBND tinh
bAu cr di biu Quc hi yà bAu cr dai biêu Hi
- UBND cAp huyn,
dng than dan các cAp dê cap phát cho các Ban bâu
cap xA
cü (Dk4n g, Khoãn 1 và IflIm ii, Khoãn 2, Diu 23)
Cong b danh sách chinh thuc nguñ irng cu di
biu Quc hi ô dja phuong mInh theo quyt djnh Uy ban Mu cu tinh
cüa Hôi dng Mu cü qu6c gia (Khoãn 7, Biiu 57)
Niêm yet danh sách chmnh thuc nhüng nguôi frng
cu di biu Quc hi, üng cü dai biêu HOi dng T b&u cü
nhân dan 6 khu virc bO phiu (Diu 59)

- 12 -

Ghi chü

Châm nhAt
20 ngày
trutngày
A
ban cur
(Ngày
03/5/2021
tzc 2 2/3/2021
Am itch)

- Thôi gian vin d5ng bu cü• Bat dau tft
ngày Cong bô danh sách chInh thir nhüng
ngu'&i zng c& (ngay 28/4/2021) và kAt thñc
tru'ác th&i dkm bat dOu bó phiêu 24 gi0
- Hmnh thz'c van d(3ng bau cz• Gp gö tiêp
xzcvotritgihinghjtie'pxñccz:etri&
dja phwong no1 mlnh tng cz Thông qua
phwong tin thông tin dgi chñng

S
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44

46

Thôi gian
thirc hin

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cüa Luut Bâu cfr dgi bilu
Quoc h(3i và dcii biu H3i dung nhân dan
ngày 25/06/2015)

Co quan
t chfrc thirc hin

Ngày
05/5/202 1

Uy ban Mu cü, UBND cp huyn báo cáo (Lun 3): V
kêt qua cong the chun bj cho cuc Mu cü tInh den ngày
20/3/2021 gCri U' ban bâu cü tinh, UBNI tinh, Thurng
trcHNDfinh(quaSàN3iv1tonghQp)

- Ban Mu cr
DBQH và
DBHDND tinh
- UBND cp huyn

Chm nht
là ngày
08/5/202 1

Ban Mu cir phãn phi tài 1iu Mu cr, phiu Mu cir
di biu Quôc hi và di biu Hi dông than dan Ban Mu cü
cho các To b&u cü (Dilm d, Khoàn 3, Diêu 24)

Tir ngày
08/51,2021
den
12/5/202 1

liJy ban Mu cir tinh t6 ch'rc h9p báo (Lun 1IiáH

Truâc ngày
10/5/2021

Uy ban than dan các huyn, thành phó t6 chic tp
- UBND cap huyn
huãn k5 näng, nghip vi cong tác Mu cr cho
- UBBC cap huyn
thãnh viên To bâu

mm htn
phãi hoàn thành
theo Luât djnh

Ghi chil

Chm nht
15 ngày
triró'c ngày
(Ngày
08/5/202 1
tz-c 2 7/3/2021
Am lich)

Uy ban Mu cir tinh

Trngay
10/5/2021
dn ngày
15/5/2021

-Ban chi do,
Kim tra vic chun bj cia cac cci quan, don vj, cac UBBC CAp tinh
dja phrnmg cho cong the Mu cCr (Lun 2)
- Ban chi do,
UBBC cAp huyn

Tu ngay
11/5/,2021
en
24/5/2021

Các ngành, các cAp chi do các cci quan thông tin,
báo dai, các phucmg tin thông tin di chüng, tp
trung dAy minh cong tác tuyên truyn cho cuc Mu Các ngành, các cAp
Cu di biêu Quc hôi khoá XV và bâu cü dai biu HOi
dng nhân dan các cAp, nhim kS' 202 1-2026
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Dc bitt là 03 ngày (ngày 22,23,24/5/2 02 1)
lnthc, trong và sau ngày bu cz

S
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Thôi gian
thi.rc hin

48

Tir ngày
13/5/202 1

Tr ngày
13/5/2021

50

51

Tr ngáy
18/5/2021
den ngày
20/5/2021

Tr ngày
20/512021
dn ngày
23/5/2021

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cüa Luit Bu cü dgi bilu
Quoc h(3i và dgi bku Hi dng nhân dan
nay 25/06/2015)
Hi dng Mu cü quôc gia, Uy ban bâu cü, Ban Mu cir
ngmg vic xem xét, giãi quyêt m91 khiêu ni, t cáo,
kiên ng1i v nguñ rng Cu và vic 1p danh sach
nhung ngui üng cr Khoãn 2, Diu 61)
Sau do, chuyn toãn b h save khiu nai, t cáo chua
diiçic giài quyt dn Uy ban TVQH (di vói Mu cü dti
biu Quc hi) hoc Thung trirc FIDND khOa mOi i
cp tuong 1rng (d6i vOi Mu cü d?i biu HDND) d tiêp
tçic xem xét, giãi quyt theo thm quyn (Khoãn 4,
Diu 61)
To Mu cü phái ththng xuyên thông báo cho cü tn
bitt ngày bâu cu, nai bO phiu, th&i gian bO phiu
bng hmnh thic niêm yt, phát thanh và các phtrcrng
tin thông tin di ching khác cia da phuorng (Diêu
70,)
So kt bu*c 2 cong tác Mu cfr: Dánh giá cong
vic tr khi so kt buâc mt dn cp phát xong the
crtri.
- Thi gian t chirc so kt:
+ Cp xà: ngày 18/5/2021;
+ Cap huyn: ngày 19/5/2021;
+ Cap tinh: ngày 20/5/2021.

Co quan
t chfrc thirc hiên

- Hi dng Mu cü
quôc gia,
- Uy ban Mu cü,
Ban Mu cü

T Mu cir

Ban chi do, Uy
ban Mu cr các c

- Lnh dao Tinh u,
HDND, UBND,
Kiêm tra viêc chun bj cho ngày bâu cCr vâ các nOi UBMTTQVN tinh
dung cOng vic din bin trong ngày Mu cü t?i các - Ban chi do,
dja phucing (Lan cuJi)
UBBC cp tinh
- Ban chi dto,
UBBC c&p huyn
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Thoihin
phãihoãnthãnh
thco Luât dinh

10 ngày

10 ngày
tnt ngày
Mu cfr

Ghi chü

S
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Thôi gian
thiyc hin

52

Trixâcngày
23/05/2021

Thirc
xong tnxcc
12h00' ngày
22/5/202 1

Ni dung cong vic
(Theo quy djniz cüa LuIt Btu ci? dgi bilu
Co' quan
Qu6c Izi và dgi bilu H3i ding nhân dan
tO chwc thirc hin
ngày 25/06/2015)
- Các T bu cir phát xong the cr fri có dóng du ca T
b.0 Cu cho tung cülri (Khoãn 1, Diiu 8, Thông 1w sA
0112021/1T-BNL)
Tbucü

ThOI han
phãihoànthành
thco Lut dinh

(Ditu 9, Thông 1ws6 01,2021/17'-BNJ9
Trang trI khu virc ho phiu, phông ho phi&i trang
ngbiêm, ti& kim và theo huOng dn cüa Bô NOi vii tii
Thông hi sS 1/202111T-BNV ngày 11/01/2021; các To
•, Ban Mu cu,
Mu cir dt phông bO phiu noi Irung thin, tiên cho
T Mu cü
di 1.i cáa cir tri (mi phOng bO phiu cO 01 horn phiêu
chfnh và 01 hOrn phiêu phi); thành viên các T bâu cü
t6ng duyt ti các phOng hO phiu

Ghi chil

(Sô'Nji vi hwó'ng dEn chi tit
v k9 nâng, nghip vi)

NGAY BAU CI TOAN QUOC BA! BIEU QUOC HQI
vA 041 BIEU HOND CAC CAP NHIM K( 2021 - 2026
(Ngay 23 thdng 5 nám 2021)

Ngay
23/5O21

Các cOng vic trong ngày Mu cfr du thyt hin theo
quy dinh ti Biu 10, Thông hr s 01/2021iTF-BNV
ngày 1110112021 cüa B truig B Ni vi.'
- ThM gian bO phiu: Bt dAu ttr bay gi? sang dn bay
gi ti cOng ngày. Thy tInh hinh dja phuong, T Mu
cCr có th quyêt dinh cho Mt du viêc hO phiu sam
hon nhung không duçic trtiâc nm gii sang hoc k& lily ban btu Cu CáC
thOc muOn hon nhung không duqc qua chIn giô t6i cAp, Ban Mu cü,
cOng ngày (Khoãn 1, Dilu 71)
To Mu cü
- Dinh kr hai gi0 môt 1n, UBBC cp xA báo cáo UBBC
cp huyn, UBBC cp huyn báo cáo UBBC tinh v the
nOi dung: Diu kiên vat chAt - k5 thut phuc vu, giao
thOng, thOi ti& ãnh hung dn vic Mu cir, so cü lii di Mu
vauendOculiidibknhhinhannithirtiu,antoanxa
hOi...a da phuong lmng qua tiinh din in cuOc Mu cu.
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Ngày
Chü nhât
23/05/202 1

- Cit tn phái tt mInh di Mu cz không
dc nh& ngwâi khác Mu h5, Mu thay.
- Tnrác Ichi bóphku T bu cit phái kim tra
hômphieu trtt&c schthig kiln cña cit fri.
- Vic bó philu phái dztc,c tiln hành lien
tyc. Trong trir&ng hqp có st kin Mt ng&
lam gián dogn vic bó philu thI To Mu cit
pj 4p titc niêm phong horn philu, tài
lieu lien quan tryv tiêp den cuç3c Mu cz
kjp thai báo cáo cho Ban bdu cz dông thai
phái có nhfrng bin pháp cdn thilt dê vic
bo philu dzcqc tiêp tyc
(SN3ivyhwo'ngdänchitilt
ye k9 nàng, ngIiip vg)

S
TT

ThM gian
thrc hin

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cüa Lull Bu cit dgi bilu
Qu6c h3i và dgi bilu Hi dng nhân dan
ngày 25/06/2015)

Cr quan
t chfrc thi.rc hin

mai un

h( thành
theoLuâtdhih

Ghi chü

- To Mu cü phát phiu Mu da duçic dong dAu ciia T
Mu cr cho cir fri sau kbi Cu fri dn phông bâ phiu và
xuAt trInh The cir fri

Ngày
23/5/2021

56

Chm nhAt
là ngày
26/5/2021

- Vic kim phiu phãi dtxçvc tin hành tii phOng bO
pbiu ngay sau khi cuc bO phiu k& thñc (Diêu 73)
- Viêc kim ké; kiêm Ira và phan loi phleU bâu kim
dim s phiu Mu cho ttmg ngixñ img cir, niêm phong
và quàn 1 phiu Mu smi khi kiêm phiêu (duic lhyr hi!n
theo quy djnh tgi Diu 11, Diu 12, Diêu 13 Thông 1w
s6 011202Lt17-BNV ngây 1110112021 cüa B lrwóng
B3 N3i vy)

T Mu cr

Sau khi kim phiu xong, T Mu cü phãi 1p các
loai Biên bàn kt qua kiêm phiêu Mu ci (03 bàn)
T bAu
và gui dn Ban bâu cir tucmg i1rng, UBND, Ban
thix&ng trrc Uy ban MTTQVN cAp xâ (Diu 76)
Ban Mu cir 1p và gui Biên bàn xác djnh kt qua
Mu cü dai biêu Quôc hôi ô don vi Mu cü (03 bàn)
dn Hi dng bâu cü quôc gia, Uy ban Mu cü tinh,
U ban MTTQVN tinh (Khoãn 3, Diu 77)

57

Chain nhAt
làngày
28/5/202 1

Ban Mu cü 1p và gfri Biên bàn xác djnh kt qua
Mu cu dai biêu Hi dông nhãn dan a don vj Mu cü
(04 bàn) dn Uy ban bâu cu, Thumg trirc HDND,
UBND, Ban thuing U' ban MTTQVN cling cAp
(Khoãn 4, Diu 77)

BanbAucü
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Ngày
Chü nhât
23/05/2021

Châm nht
03 ngày
sau ngày
Mu cfr

Chám nhAt
05ngày
san ngày
bau cfr

('Sô'Ni vy hwó'ng d&i chi tilt
Vt kfr nàng, nghip vy)

S
TT

Thôi gian
thijc hin

58

Chm nhât
là ngày
30/5/2021

59

Chin nMt
làngày
02/6/2021

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cüa Lu(It Bu cfr dgi bilu
Co quan
Quoc h3i và dgi biJu H5i dng nhân dan
t chfrc thrc hin
ngày 25/06/2015)
Uy ban b&u Cu tinh 1p và gui biên bàn xác dinli
k& qua Mu cr di biu Quc hOi ó tinh (04 bàn)
dn Hi d6ng Mu cu qu6c gia, Uy ban thu&ng vu Uy ban Mu thth
Quc hi, U5' ban Trung uang MTTQVN, Uy b an
MTTQVN tinh (Khoãn 3, Diêu 83)
Uy ban Mu th can cir vào bién bàn tng kt cuOc Mu cu d
congMk&quaMucüvadanhsachnhungnguñirungcü UBBCcáccâp
di biu Hi dng nhàn dan a cp mmnh (khoãn 2, DiJu 86)

Thôi han
phãi hoãn thành
theo Luât dinh
Châm nht
07 ngày
san ngày
Dan CU
Châm nht
l0ngày
san ngày
Mu cfr

TRING H(IP BAU CU THEM, BAU ci ii
60

Chm nMt
là ngày
07/6/202 1

An dinh ngày Mu cr them nu có (Khoãn 3, DiJu 79)

61

Chãm nMt
làngày
07/6/2021

An djnh ngày Mu cü li trong tnthng hçip dcm V Hi dng Mu cü
Mu cü có so cü tn di bó phiêu chua dat qua mt quôc gia, Uy ban Mu
nua tong so cü fri ghi trong danh sách cft tn u các cap
(Khoán 4, Diêu 80)

62

Chm nMt
langày
07/6/2021

An djnh ngày Mu cCr I?i irong thx?mg hçip hUy bO kt qua Hi dng Mu cü
bAuckhuvucbophi&i,dnvibAucucovipham quocgia,liJyban
bâu cCr tinh
phàp 1u1 nghiêm 1r9ng (Khoan 2, Dilu 81)

63

Sd1iflhfl,
kim tm Biên
bànxácdjnhk&
quãbâucCrcüa
alth
vagiaiquy&
k1iiêutô cáo
(nu có)

UBBC cac cp

Uy ban Mu cr 1.p Biên bàn tng k& cuOc Mu cir di
biêu Hôi dng nhàn dan ma minh chju mach nhim t
chuc (06 bàn); * hun, ci xà gui HDND, UBND,
UBMYI'QVN ci)ng cap và cap trên tnrc tip; cp tinh UBBC các Cap
gUi I-IDND, UBND, Uy ban M'TTQVN cUiig cap, Uy
ban Thuing vii QuOc hi, ChInh phi, Uy ban Trung
ucing MYFQVN (DiJu 85)
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Châm nMt
15 ngày
sau ngày bu
th dáu tiên
Chm nht
15 ngày
sau ngày bu
th dau tiên
(lam nht
i ngày
saungàybdu
th dáu tiên

Ghi chü

S
TT

Thôi gian
thtrc hiên

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cüa Lult Bâu cit 14zi biêu
Quoc hôi và dai biêu Hôi dông nhân dan
ngay 25/06/2015,)

Cr quan
to chfrc thirc hiên

___
Ghi chü
theoLuatdinh

CONG BO KET QUA BAU cU' vA TONG KET CUQC BAU CU
64

Chm nh1
là ngày
02/6/202 1

Uy ban bAu cü các cp cong b6 kt qua bAu cü va
danh sách nhQng ngu?ñ trüng cr di biêu Hôi dOng UBBC các cap
nhãn dan các cap (Khodn 2, Diêu 86)

65

K trngay
cOng b k&
quabAucüdi
biu FIDND
cáccãp

U ban Mu cr các cap tiêp nhmn các khiu ni v& kt
qua bâu cir di biêu HOi dông nhân dan các cap
(chm nhât là 05 ngày kê tü ngày cong ho kêt qua UBBC các cp
bâu cü d.i biêu HOi dông nhãn dan các cap)
(Khoãn 1, Diêu 87)

66

Chain nh
là ngày
12/6/2021

Hi dng Mu cfr quc gia cong b kt qua bAu cü
Hôi
bu
và danh sách nhftng ngi.r?ñ trüng cü di biêu Quoc
q
gi
hôi (Khoãn 1, Diêu 86)

67

K tr ngày
cOng bO kêt
qua Mu cü
dibiuQH

Hi dng bAu cü quôc gia tiêp nhn các khiu nai
ye kêt qua bâu cü di biêu Quoc hOi (chm nhât là Hi dông bâu cü
5 ngày k tü ngày cong b kt qua Mu cü di biu quc gia
Quc hOi) (Khoán 1, Diu 87)

HOi ding bu cfr qu& gia cO tthch nhim xem
xe1, giãi quy& khi&i n?i v ket qua bãu cCr d?i
biêu Quôc hOi trong thôi h?n 30 này kê tr ngày
nhnduçtkhiêuna)(Khoán2,Diêu87

T chüc hi ng thng kt cong tác Mu cir a cAp xä
('thu-c hiên theo Ke hoqch s 42/KH-HDBCQG
ngày 19/01/2021 cüa H5i a'ng Mu th quc gia)

Uy ban Mu czc4,xagzi bao cáo tdngk&cu(ic
báuthvê:
- 71vr3ngfrciH)ND, UBND, UBMITQ cling c4
- Thuring iv I1DND, UBND UBMITQ c4
Muccaphzn
hznvà

68

69

Truóc ngày
17/6/2021

LI,

1' '

To chuc hçi ngh tong ket cong tac bau cu cap huyçn
(thtc hin theo K hogch si 42/KH-HDBCQG ngày Ban chi do, UBND,
19/01/2021 cüa H3i dóng báu th quôc gia)
UBBC cap huyn
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Uy ban bdu ct các c4v có trách nhiem xem
xét, giái quyt khiEu ngi v kAt qua Mu th
dgi biu Hç3i dng nhán ddn trong thdi hgn
20 ngày kJ tit ngày nhn du-çrc khieu ngi
(Khoán2,Diêu87)
Châm nht
20 ngàT
sau ngày bau ci:r

ôc Mu czv
LJBWD UBMETQ cling c4o
- Tlhtthn fti,ic HDND UBND, UBMITQ tinh Va
5,banbduczthth

So
TT

70

Thô'i gian
thtrc hiên

Trtxâc ngày
20/6/2021

Ni dung cong vic
(Theo quy djnh cáa Luut Ban ci? dgi biêu
Quoc hôi và dai biêu Ho! ding nliân dan
ngay25/06/2015)
T chirc hi nghj tng kt cong tác bu cü 0 tinh
(thwc hiên theo Ki hoach s 42/KH-HDBCQG
ngày 19/01/2021 cüa H5i c1ng bcu th quc gia)

Co quan
to chfrc thirc hiên

Ban chi, dao,
UBND,Uy ban bau
Cu cap tinh

meiian
hiii h°' thãnh
thcoLuatdmh

Ghi chü
Uybanbthhgbaocaotángkitbducz
dai biêu Quôc hi khóa XV và báu th dgi biêu
H5i dngnhdn dan các c4p, nhiem kj) 2021-2 026
cãa thth den:
- Uyban WQI-J HDBCQG, Clthihph4 (v ban
Trung wongM1TQVN VànphOng Quóc hç5i, Bs5
N5i vy và các coquan lien quaii
- Thwôngtc HDND, UBND, UBMF1QJWtinh

Sau khi Uy

71

72

ban bâu cü
CC Ca xen
xet,giaiquyet Xác than tu cách cüa. ngixäi thing cü dai
.. biu
. Hôi.
dong than dan, cap giay
xongcac
,. chung than..dai bieu Hoi UBBC cac cap
dong
than
dan
khoa
mm
(Khoan 2, Dieu 88)
khieu nai ye
kêt qua bâu
cir (neu cO)
K'y h
HDND
Kfloamm

Trmnh Hi dng than dan khóa mcii báo cáo t6ng k&
cuôc bâu ci:r dai biêu Hôi dông than dan va kêt qua
. .
,. dong than
. dan
. cung UBBCcaccap
xac than tu cach dat bieu Hoi
.2 •
.
cap ducic bau (Diem
m, Khoan 2, D,eu
23)

Thôi dilm kit thác nh4m vy cña các tá chi?cphy trách bdu cfródjaphwong:
- Uy ban bâu cu a tmh, Ban bâu cir dat btêu Quoc hôi, To bâu cur hêt nhiêm vu dôi vat bâu cur dat biêu Quoc hOi sau kht Hot dong bâu cur quôc gia kêt thuc vtêc tong két cong tac
bâu cir di biêu QuOc hOi trong Ca nuàc va cOng bO kêt qua bu ccr dai biOu QuOc hOi (Khoán 1, Diêu 28)
- Uy ban bAu ctr ht nhim viii di vâi bu cCr dai bMu HOi dng nhân dan sau khi Uy ban bu cfr dã trInh báo cáo thng kt cuc bu cfr dai biu HOi dng nhân dan và ho
sa, tâi 1iu ye bâu cfr tai kS' hop thur nhât cüa HOi dông nhân dan khóa mâi (Khoãn 2, Diêu 28)

- Ban bâu cur dat biêu Hot dong nhân dan, To bâu cur hét nhiêm vu dOi vat bâu cur dat biêu Hot dOng nhân dan sau kht Uy ban bâu cur kêt thuc viêc tong kOt cong tac bâu
cü va cOng bô két qua bâu cfr dai biêu Hi dông nhân dan (Khoán 3, Diêu 28)
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