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An Dục, ngày 01 tháng 02 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã An Dục 

(Bầu ngày 23 tháng 5 năm 2021) 

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13;  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương số 47/2019/QH14; 

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc 

hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Thi hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về 

lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 32-CT/TU 

ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử 

quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái 

Bình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ các văn bản, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, các Bộ, ngành 

Trung ương, của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình, Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Phụ 

triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Uỷ ban bầu cử xã An Dục xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

như sau: 
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo 

quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý.  

2. Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

các cấp, các ngành và nhân dân; mọi cử tri hăng hái đi bầu cử đúng thời gian theo 

quy định; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

thực sự là ngày hội của toàn dân. 

3. Thực hiện bầu cử đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Kết hợp tuyên 

truyền về bầu cử với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong cùng thời điểm. 

4. Đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ 

1. Thành lập Ủy ban bầu cử 

Thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực 

Uỷ ban MTTQVN xã; Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-

UBND ngày 29/01/2021 thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

trước 105 ngày ngày bầu cử (trước 07/02/2021).     

Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã gồm 11 thành viên do Chủ tịch 

UBND xã làm Chủ tịch UBBC, 03 Phó chủ tịch UBBC gồm Phó chủ tịch HĐND 

xã, Phó CT UBND xã và Chủ tịch UBMTTQVN xã và các Uỷ viên. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã theo 

quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân ngày 25/6/2015. 

2. Thành lập Ban bầu cử 

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã thành lập 01 Ban bầu cử. 

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã do Uỷ ban nhân dân xã ra Quyết 

định thành lập sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban 

Thường trực Uỷ ban MTTQVN xã. 

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã có từ bảy đến chín thành viên gồm 

Trưởng ban, Phó trưởng ban và các Uỷ viên gồm đại diện chi ủy, cơ sở thôn, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và đại diện tập thể cử tri ở địa phương. 

Thời hạn thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã chậm nhất là 

70 ngày trước ngày bầu cử (trước ngày 14/3/2021). 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử đại biểu HĐND xã thực hiện theo quy 

định tại khoản 3 Điều 24 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân ngày 25/6/2015. 
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3. Thành lập Tổ bầu cử 

Tại mỗi khu vực bỏ phiếu thành lập một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Tổ bầu cử tại mỗi khu vực bỏ phiếu do Uỷ ban nhân dân xã thành lập sau khi 

thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban 

MTTQVN xã. 

Tổ bầu cử có từ mười một đến mười ba thành viên gồm Tổ trưởng, một Thư 

ký và các Uỷ viên là đại diện chi ủy, cơ sở thôn, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội, đại diện cử tri tại địa phương (những người trong tổ bầu cử không phải là 

ứng cử viên). 

Thời hạn thành lập Tổ bầu cử chậm nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử (trước 

ngày 03/4/2021). 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử theo quy định tại khoản 2 Điều 25 của 

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015. 

Đối với đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ có một khu vực 

bỏ phiếu thì vẫn thành lập Ban bầu cử và Tổ bầu cử riêng; thành viên Ban bầu cử 

có thể tham gia làm thành viên Tổ bầu cử. 

Các thành viên Tổ bầu cử cần lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, 

đạo đức tốt, am hiểu pháp luật, có uy tín trong Nhân dân, có trách nhiệm cao, có 

kinh nghiệm trong công tác bầu cử và phải được tập huấn về nghiệp vụ công tác 

bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. 

4. Thay đổi, bổ sung hoặc giữ thành viên tổ chức phụ trách bầu cử 

Trường hợp thành viên tổ chức phụ trách bầu cử bị chết, bị kỷ luật, bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự hoặc vì lý do khác dẫn đến khuyết thành viên Tổ chức bầu 

cử thì tuỳ tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, Uỷ ban nhân dân sau khi thống nhất ý 

kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN 

cùng cấp quyết định thay đổi, bổ sung thành viên hoặc giữ nguyên số thành viên 

còn lại của các tổ chức phụ trách bầu cử. 

5. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, việc thành lập các đơn 

vị bầu cử và ấn định số đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 

5.1. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu 

Tính trên cơ sở số dân của từng đơn vị theo quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 19/6/2015, căn cứ số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 do 

Cục Thống kê tỉnh cung cấp để tính số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu cử 

số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 25 đại biểu. 
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5.2. Thành lập đơn vị bầu cử và ấn định số đại biểu được bầu cho mỗi đơn 

vị bầu cử 

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã thì đơn vị bầu cử được xác 

định là thôn. 

5.3. Cách tính số đại biểu được bầu cử cho từng đơn vị bầu cử như sau: 

Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu không quá 5 đại biểu. 

Việc thành lập đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã và ấn định số đại biểu được 

bầu cho mỗi đơn vị bầu cử do Uỷ ban nhân dân xã ấn định và được Uỷ ban nhân 

dân huyện phê chuẩn. 

Danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã do UBND xã gửi 

đến Ủy ban bầu cử của xã. Chậm nhất 80 ngày trước ngày bầu cử (trước ngày 

04/3/2021), Ủy ban bầu cử công bố danh sách các đơn vị bầu cử. 

Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã được chia thành một khu 

vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã đồng thời là 

khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, mỗi khu 

vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4000 cử tri. 

Khu vực bỏ phiếu do Uỷ ban nhân dân xã quyết định và được Uỷ ban nhân 

dân huyện phê chuẩn. 

6. Lập và niêm yết danh sách cử tri 

Việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại các Điều 

29, 31 và 32 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân được thực hiện như sau: 

Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân 

tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề 

nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc các trường hợp không được ghi tên vào 

danh sách cử tri quy định tại Điều 30 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân thì được ghi tên vào danh sách cử tri tại xã đã đăng ký 

thường trú thực hiện quyền bầu cử tại nơi đó. 

Danh sách cử tri do Uỷ ban nhân dân xã lập theo khu vực bỏ phiếu.  

Mỗi cử tri được ghi tên vào một danh sách cử tri nơi mình cư trú hoặc tạm trú. 

Trong thời gian lập danh sách cử tri, những người có giấy chứng nhận chuyển đến 

của cơ quan có thẩm quyền nơi cư trú thì được ghi tên vào danh sách cử tri nơi cư 

trú mới để tham gia bầu cử, cụ thể như sau:  Thay đổi nơi cư trú trong phạm vi một 

đơn vị hành chính cấp huyện đựơc ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, đại biểu Quốc hội; thay đổi nơi cư trú trong 

phạm vi một tỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh được ghi tên vào danh sách cử tri để 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội; thay đổi nơi cư trú đến 
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đơn vị hành chính cấp tỉnh khác thì được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại 

biểu Quốc hội. 

Cử tri là sinh viên, học sinh, học viên có sổ tạm trú ở các trường chuyên 

nghiệp, trường Đại học, Cao đẳng, trường Trung học chuyên nghiệp và cử tri là 

quân nhân ở các đơn vị vũ trang được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi học tập, 

công tác hoặc nơi đóng quân để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

Việc lập danh sách cử tri phải được tiến hành chu đáo, thận trọng, không để 

sót một người nào có quyền bầu cử và không ghi nhầm người không có quyền vào 

danh sách cử tri. 

Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã và tại 

những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử 

(trước ngày 13/4/2021); đồng thời phải thông báo rộng rãi danh sách cử tri trong 

các hội nghị cử tri ở thôn, cơ quan, đơn vị để mọi người tham gia kiểm tra danh 

sách nhằm tránh sai sót, nhầm lẫn. 

Kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bỏ phiếu, cán bộ, công 

chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đi công tác và 

những người di cư tự do, đi lao động, làm việc, đi thăm người thân, đi du lịch ở nơi 

nào thì xuất trình với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi mới đến thẻ cử tri hoặc giấy 

chứng nhận do chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân cấp để ghi tên bổ sung vào danh 

sách cử tri, tham gia bỏ phiếu ở nơi đó và được tính vào tổng số cử tri nơi mới đến. 

Nếu họ chưa có thẻ cử tri, giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác thì Uỷ ban nhân 

dân xã yêu cầu những người này liên hệ với Uỷ ban nhân dân xã hoặc chỉ huy đơn 

vị nơi lập danh sách cư trú trước ngày niêm yết danh sách cử tri để nhận thẻ cử tri 

hoặc giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác để được bầu cử nơi mới đến. 

Công dân Việt Nam công tác, học tập, du lịch, thăm người thân hoặc định cư 

ở nước ngoài trở về Việt Nam trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được 

niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì đến Uỷ ban nhân dân xã 

xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để ghi tên vào danh sách cử tri và 

nhận thẻ cử tri để được bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh, huyện, xã (nếu đã xuất trình nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) được bầu đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nếu xuất trình 

nơi đăng ký tạm trú). 

7. Về ứng cử và hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Thực hiện theo Hướng dẫn  của Uỷ ban MTTQVN các cấp. 
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8. Về vận động bầu cử 

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng 

pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị nào thì thực hiện vận động bầu cử ở đơn vị đó. 

Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu tính từ ngày được công bố danh sách 

chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ. 

Hình thức vận động bầu cử được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật bầu 

cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

9. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thực hiện theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân năm 2015 và Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp. 

10. Về tổ chức bầu cử 

Thực hiện theo nội dung của Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 

của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

11. Chuẩn bị đủ các điều kiện và phương tiện cho cuộc bầu cử 

Tiến hành chuẩn bị các phương tiện phục vụ cho cuộc bầu cử, tận dụng các 

phương tiện đã có trong các cuộc bầu cử trước còn sử dụng được để giảm chi phí 

mua sắm mới; đồng thời có kế hoạch sớm để bổ sung các phương tiện phục vụ cho 

bầu cử như: hòm phiếu, con dấu Uỷ ban bầu cử, dấu Ban bầu cử, dấu Tổ bầu cử, 

dấu đã bầu cử, thẻ cử tri và băng biển phục vụ công tác tuyên truyền khác... 

Đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời cho công tác bầu cử theo Luật định, có kế 

hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, ánh sáng (đèn điện) liên tục, phục vụ 

kịp thời cho quá trình chỉ đạo, tiến hành bầu cử. 

Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, tăng cường cán bộ theo dõi 

phụ trách các khu vực bầu cử, xem xét giải quyết sớm các vụ việc liên quan đến 

công tác bầu cử, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, an toàn 

tiết kiệm, đoàn kết thể hiện không khí ngày hội của toàn dân. 

12. Công bố kết quả bầu cử 

Uỷ ban bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã theo quy định của pháp luật. 

13. Xác nhận tư cách người trúng cử 

Ủy ban bầu cử xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

xã mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội 
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đồng nhân dân khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa 

mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên. 

14. Tổng kết bầu cử 

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử xã gửi báo cáo tổng hợp kết bầu 

cử tại địa phương đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và Thường 

trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Uỷ ban bầu cử huyện. 

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

Thực hiện theo nội dung Mục III của Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 

19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia và Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 

26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch thông tin, tuyên truyền của Tiểu ban tuyên truyền 

Ủy ban bầu cử các cấp. 

IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 

TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ 

Thực hiện theo nội dung Mục IV của Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 

19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 

kế hoạch của Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế Ủy ban bầu cử các cấp. 

V. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả công tác bầu cử 

động viên khen thưởng các Tổ bầu cử và các cá nhân có thành tích trong công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2016-2021. 

VI. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT BẦU CỬ 

Ủy ban bầu cử xã có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về 

bầu cử; kiểm tra việc tổ chức bầu cử; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân xã trong phạm vị nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các thành viên Ủy ban bầu cử xã 

thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo phân công 

của Ủy ban bầu cử xã. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 

2021 và tổ chức vào thời điểm có nhiều công việc quan trọng song song tiến hành; 

Vì vậy UBND xã, các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo, đồng thời phối hợp 
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chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, các tổ chức 

thành viên của Mặt trận và các tổ chức phụ trách bầu cử để thực hiện tốt cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

1. Việc tập huấn do Phòng Nội vụ huyện Quỳnh Phụ tổ chức hướng dẫn 

nghiệp vụ, thực hiện các bước trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử, chịu trách 

nhiệm về công tác chuyên môn nghiệp vụ trong công tác bầu cử, tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên Tổ bầu cử. 

2. Ban Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, 

đôn đốc, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình bầu cử. Ban Công an xã 

chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lập danh sách cử tri. 

3. UBND xã, các ngành chức năng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giải 

quyết kịp thời đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc có liên 

quan đến công tác bầu cử theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo cho cuộc 

bầu cử được tiến hành dân chủ, an toàn. 

4. Ban Văn hóa Thông tin, công chức Tư pháp-Hộ tịch, Đài truyền thanh căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cổ động 

về bầu cử theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử xã, Uỷ ban nhân dân xã và phòng, ban 

chuyên môn cấp trên. 

5. Công chức Tài chính-Kế toán xã xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí kịp 

thời phục vụ cho công tác bầu cử, đảm bảo kinh phí được sử dụng đúng mục đích, 

tiết kiệm và có hiệu quả. 

6. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN xã, các tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội động viên hội viên, 

đoàn viên và các cử tri tham gia học tập, đi bỏ phiếu đông đủ, đúng thời gian quy định. 

7. Công chức ĐC-NN-XD-MT xã, cán bộ Trạm y tế xã chủ trì, phối hợp với 

các ngành, các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với 

những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. 

8. Các tổ bầu cử thường xuyên báo cáo tiến độ công tác bầu cử về Uỷ ban bầu 

cử của xã. 

9. Uỷ ban bầu cử xã thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thường xuyên 10 ngày 

một lần, báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo đột xuất. Các báo cáo gửi về Thường 

trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và UBND, Uỷ ban bầu cử huyện (qua Văn 

phòng Thường trực Ủy ban bầu cử huyện tại Phòng Nội vụ để tổng hợp) hoặc qua 

Mạng văn phòng Phòng Nội vụ (Công chức Văn phòng - Thống kê xã chịu trách 

nhiệm). 
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10. Các thôn chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh khu vực bầu cử, trang trí khánh 

tiết và treo cờ, băng biển khẩu hiệu tại khu vực bầu cử, hai bên đường giao thông 

trục chính. 

VIII. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH 

1. Đồng chí Hòa mạnh Cường - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã - 

Chủ tịch UBBC - Phụ trách chung. 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó chủ tịch HĐND xã - Phó chủ tịch UBBC 

chịu trách nhiệm dự kiến số lượng, phân bổ đại biểu, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, 

tố cáo (nếu có) và giúp UBBC một số nhiệm vụ khác khi cần. 

3. Đồng chí Hòa Quang Diệu - Chủ tịch UBMTTQ VN xã - Phó chủ tịch 

UBBC phụ trách công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử. 

4. Đồng chí Mai Văn Giang - Phó chủ tịch UBND xã - Phó chủ tịch UBBC 

phụ trách công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ bầu cử; lập và niêm 

yết danh sách cử tri tham gia bầu cử. 

5. Đồng chí Lê Văn Dương - Công chức Văn phòng - Thống kê xã - Uỷ viên 

UBBC kiêm Thư ký UBBC chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo và chuẩn bị cơ sở 

vật chất phục vụ công tác bầu cử, tham mưu ban hành các văn bản phục vụ bầu cử. 

Căn cứ vào Kế hoạch các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận thôn, Trưởng thôn có kế hoạch thực hiện 

cụ thể công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 
- UBBC huyện; 

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- TT Đảng ủy, TTHĐND xã; 

- UBMTTQVN xã; 

- Các thành viên UBBC xã; 

- BTCB-Trưởng thôn; 

- Trưởng các ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VP, UBBC. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Hòa Mạnh Cường 

 

 


