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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2021
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBBC ngày 24/02/2021 của Ủy ban bầu
cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về 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;
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện thực hiện đúng kế hoạch, đảm
bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc xây dựng kế
hoạch kiểm tra 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 với những nội dung sau:
I. YÊU CẦU KIỂM TRA
Kiểm tra toàn diện các công tác liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức cuộc
bầu cử.
Kiểm tra các xã, thị trấn, một số khu vực bỏ phiếu về toàn bộ công tác chuẩn
bị cho ngày bầu cử; giải quyết các nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử; tổ
chức kiểm tra tình hình bầu cử trong ngày 23/5/2021; kiểm tra việc tổng kết công
tác bầu cử.
Kịp thời chấn chỉnh ngay những sai sót (nếu có).
Sau mỗi đợt kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra trao đổi lại với lãnh đạo Đảng
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử của đơn vị được kiểm tra và kịp thời báo cáo,
phản ánh tình hình, kết quả kiểm tra (bằng văn bản) đến Ủy ban bầu cử huyện.
II. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Từ nay đến ngày 26/3/2021
- Việc thành lập Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; việc phân công nhiệm vụ các
thành viên Ủy ban bầu cử.
- Việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai về công tác bầu cử của Ủy
ban bầu cử.
- Việc Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn ấn định và công bố số đơn vị bầu cử,
danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở
mỗi đơn vị bầu cử.
- Về công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động; công tác bảo đảm an ninh,
trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử.
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- Công tác tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp, tình hình người tự ứng cử.
- Về kết quả hiệp thương lần thứ hai và việc lập danh sách sơ bộ những
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Việc thành lập các Ban bầu cử ở các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các xã, thị trấn.
- Việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử.
2. Từ ngày 27/3/2021 đến ngày 26/4/2021
- Việc xác định khu vực bỏ phiếu ở đơn vị bầu cử cấp xã của Ủy ban nhân
dân cấp xã.
- Việc thành lập Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu để thực hiện công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Về công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động; công tác bảo đảm an ninh,
trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử.
- Việc cung cấp các tài liệu, biểu mẫu phục vụ cuộc bầu cử đến các tổ chức
bầu cử. Hướng dẫn rõ thêm các biểu mẫu theo yêu cầu.
- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri ở các xã, thị trấn và ở nơi công cộng,
khu vực bỏ phiếu.
- Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Việc Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách những người ứng cử theo
từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
3. Từ ngày 27/4/2021 đến ngày ngày 22/5/2021
- Việc niêm yết tiểu sử tóm tắt và danh sách những người ứng cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở các khu vực bỏ phiếu.
- Kết quả Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử (nếu có).
- Việc thực hiện vận động bầu cử của những người có tên trong danh sách
ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Việc tiếp nhận và bố trí các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử,
về tài liệu, con dấu, hòm phiếu, trang trí phòng bỏ phiếu...
- Công tác chuẩn bị và phương án bảo vệ an ninh, trật tự trước, trong và sau
ngày bầu cử.
- Công tác tổ chức cho việc tổng hợp kết quả bầu cử ở xã, thị trấn.
4. Từ ngày 23/5/2021 cho đến khi tổng hợp xong kết quả bầu cử
- Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thời tiết ảnh hưởng đến ngày
bầu cử.
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- Về tổ chức khai mạc cuộc bầu cử, khai mạc đúng giờ, khai mạc sớm, không
khí buổi khai mạc, tỷ lệ cử tri tham gia khai mạc và bỏ phiếu ngay từ đầu giờ.
- Tỷ lệ cử tri đi bầu cử, tiến độ cử tri đi bầu cử, tình hình khách vãng lai đã
tham gia bỏ phiếu.
- Tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn ở các khu vực bỏ phiếu trong và
sau ngày bầu cử.
- Công tác tổng hợp kết quả bầu cử ở các Ban bầu cử và các Ủy ban bầu cử
các xã, thị trấn.
- Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động sau ngày bầu cử;
- Những khó khăn thuận lợi trong quá trình tổng hợp kết quả bầu cử Đại biểu
quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC
1. Đoàn kiểm tra
Ủy ban bầu cử huyện thành lập 08 đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 (có Quyết định cụ thể của Ủy ban bầu cử huyện).
2. Thành phần làm việc của các xã, thị trấn
- Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử của xã, thị trấn.
- Các thành viên Uỷ ban bầu cử của xã, thị trấn.
- Các cán bộ, công chức xã, thị trấn.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe cho
các Đoàn đi kiểm tra theo kế hoạch.
2. Các cơ quan, đơn vị có thành phần tham gia đoàn kiểm tra bố trí công
việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đi kiểm tra được thực hiện đạt
kết quả theo kế hoạch.
3. Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn
- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo
yêu cầu của đợt kiểm tra;
- Thông báo đến các Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, các Thành viên Uỷ ban
bầu cử và các cán bộ, công chức của xã, thị trấn tham gia làm việc với Đoàn kiểm
tra của huyện;
- Bố trí cán bộ đưa Đoàn đến các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn theo yêu cầu
của Đoàn kiểm tra.
4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cử Phóng viên tham gia
các Đoàn kiểm tra để kịp thời đưa tin về diễn biến, tiến độ cuộc bầu cử.
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5. Phòng Nội vụ: Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra đảm bảo đúng
quy định. Các công chức phòng Nội vụ và các thành viên Tổ chuyên viên của
UBBC huyện thực hiện trực công tác bầu cử, tiếp nhận các nguồn thông tin, tiến
độ bầu cử do các tổ chức phụ trách bầu cử cung cấp, tổng hợp báo cáo các cấp có
thẩm quyền.
V. THỜI GIAN KIỂM TRA
Căn cứ vào tình hình thực tế, Trưởng các Đoàn kiểm tra sắp xếp thời gian
kiểm tra và thông báo cụ thể đến thành phần đoàn kiểm tra, đơn vị được kiểm tra về
thời gian tiến hành kiểm tra, nội dung kiểm tra, đảm bảo mục đích, yêu cầu đặt ra.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đoàn kiểm tra báo cáo tình hình triển khai,
thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử tại các đơn vị được kiểm tra, tổng hợp những
khó khăn,vướng mắc, đề xuất kiến nghị (nếu có) về Ủy ban bầu cử huyện (qua
Phòng Nội vụ) để cùng xem xét, thống nhất thực hiện./.
TM. ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Uỷ ban bầu cử tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Ban Chỉ đạo bầu cử huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Uỷ ban MTTQ VN huyện;
- Uỷ ban bầu cử huyện;
- Thành phần tham gia đoàn kiểm tra;
- Các Ban đảng, đoàn thể huyện;
- UBND, UBBC các xã, thị trấn;
- Trung tâm VH, TT&TT;
- Lưu: VT+NV (3b).

(B/cáo)

Nguyễn Duy Anh

