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KẾ HOẠCH 

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

  

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBBC ngày 24/02/2021của 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. 

Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc xây dựng Kế hoạch tổng kết thực hiện nhiệm 

vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Để đánh giá toàn diêṇ kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm động viên, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao cũng như đánh giá các ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài hoc̣ 

kinh nghiêṃ trong việc lãnh đạo, chỉ đaọ thực hiện nhiêṃ vu ̣công tác bầu cử. 

2. Yêu cầu 

- Công tác chuẩn bi ̣cho Hôị nghi ̣phải chu đáo, cu ̣thể, an toàn và đảm bảo 

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Quá trình tham gia Hôị nghi,̣ yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣tham gia ý kiến 

phát biểu có chất lươṇg, sát với tình hình thưc̣ tế của cơ quan đơn vi ̣mình. 

- Sau khi kết thúc Hôị nghi ̣các cơ quan, đơn vi ̣có kế hoac̣h rút kinh nghiêṃ 

những nội dung còn haṇ chế để thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣đaṭ kết quả tốt hơn. 

II. NỘI DUNG 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.  

III. THÀNH PHẦN 

1. Ở tỉnh:  

- Uỷ ban bầu cử tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Sở Nội vụ (Có giấy mời riêng). 

2. Ở huyện: 
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- Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Các thành viên Uỷ ban bầu cử huyện; 

- Trưởng ban, các Phó trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 

- Trưởng ban, các Phó trưởng ban các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; 

- Các thành viên Tổ chuyên viên, Tổ tiếp dân, Tổ phục vụ và các cán bộ, 

công chức được trưng tập phụ trách bầu cử tại các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện; 

- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

3. Ở xã, thị trấn (Do UBND xã, thị trấn mời) 

- Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã, thị trấn; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, thị trấn; 

- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 1/2 ngày (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).  

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện. 

3. Hình thức: Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, Ủy ban bầu 

cử huyện quyết định tổ chức Hội nghị tập trung tại huyện hoặc Hội nghị trực tuyến 

cấp huyện, cấp xã.  

V. PHÂN CÔNG THƯC̣ HIÊṆ 

1. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hơp̣ với Văn phòng HĐND và UBND huyêṇ và các cơ quan, 

đơn vi ̣liên quan xây dựng báo cáo tổng kết, gửi giấy mời.   

- Hướng dẫn, thẩm định báo cáo tham luận tại Hội nghị và báo cáo thành 

tích tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị.  

- Chủ trì thực hiện công tác thi đua khen thưởng.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đưa tin 

về Hội nghị tổng kết. 

- Bảo đảm kinh phí tổ chức Hôị nghi,̣ cơ sở vâṭ chất, tài liêụ, công tác hâụ 

cần phuc̣ vu.̣ 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở tham dự tổng kết theo kế hoạch, 

báo cáo kết quả tổng kết các xã, thị trấn với UBND huyện theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 
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Phối hơp̣ với Phòng Nội vụ xây dưṇg báo cáo tổng kết, giấy mời và chuẩn bị 

các điều kiêṇ cần thiết để tổ chức Hôị nghi.̣  

Thực hiện công tác tổ chức Hôị nghi.̣ 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định kinh phí tổ chức và thực hiện 

việc thanh, quyết toán đảm bảo đúng quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Chuẩn bị phóng sự về công tác triển khai, thực hiện cuộc bầu cử trên địa 

bàn để trình chiếu tại Hội nghị. 

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chúc mừng thành công cuộc bầu cử. 

- Chủ trì, phối hơp̣ với Phòng Nội vụ bảo đảm trang trí, khánh tiết, chuẩn bị 

hội trường, đưa tin, bài về Hội nghị tổng kết. 

5. Các phòng, ban, đơn vị liên quan, các tổ chức đoàn thể huyện 

Cử thành phần tham gia Hôị nghi ̣đúng, đủ thành phần; chuẩn bi ̣ báo cáo 

tham luâṇ taị Hôị nghi ̣(nếu được phân công).  

6. UBND các xã, thị trấn 

UBND các xa,̃ thi ̣ trấn cử thành phần tham dự và mời giúp thành phần của 

xã tham dự; chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị (nếu được phân công); triển 

khai tổng kết kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn đảm bảo trang trọng, an 

toàn và tiết kiệm. 

7. Phân công phát biểu tham luận tại Hội nghị  

7.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tham luận về những giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. 

7.2. Thường trực HĐND huyện báo cáo tham luận về công tác giám sát thực 

hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử. 

7. 3. Công an huyện Cao Lộc báo cáo tham luận về những giải pháp đảm bảo 

an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. 

7.4. Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo tham luận về giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí phục vụ cuộc bầu cử. 

7.5. Ban bầu cử số 3 đại biểu HĐND huyện báo cáo tham luận về việc nâng 

cao chất lượng công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công việc của công tác 

bầu cử. 

7.6. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tham luận về công tác tham mưu bố 

trí kinh phí, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho các xã, thị trấn tổ chức bầu cử. 

7.7. UBND thị trấn Cao Lộc báo cáo tham luận về kinh nghiệm trong công 

tác tổ chức các hội nghị hiệp thương; 
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7.8. Ủy ban bầu cử thị trấn Đồng Đăng báo cáo tham luận về kinh nghiệm 

trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác bầu cử tại các khu vực cách ly để đảm 

bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ công 

tác bầu cử.  

7.9. UBND xã Gia Cát báo cáo tham luận về việc chuẩn bị đảm bảo các điều 

kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác bầu cử. 

7.10. Thôn Yên Thành, xã Yên Trạch báo cáo tham luận về công tác vận 

động cử tri đi bầu cử và kinh nghiệm trong việc kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo 

kết quả kiểm phiếu bầu cử. 

7.11. Bà Nông Kim Liên, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 01 - Khu Nam Quan, thị 

trấn Đồng Đăng báo cáo tham luận về kinh nghiệm trong công tác triển khai, thực 

hiện các nhiệm vụ của Tổ bầu cử. 

Thời gian gửi tham luận về UBBC huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất 

ngày 10/6/2021 để tổng hợp. 

Uỷ ban bầu cử huyêṇ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND, Uỷ 

ban bầu cử các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoac̣h này./. 

  
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;                          

- TT HĐND huyện;     

- CT,các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các Ban đảng, Đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- 04 Đồn Biên phòng, Trạm Rađa 16, NLT 196; 

- UBND, UBBC 22 xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                      

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Duy Anh 
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