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KẾ HOẠCH
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

Căn cứ Luật Bâu cử đại biêu Quôc hội và đại biêu Hội đồng nhân dân năm
2015;
Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đôi, bô sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và
Luật Tô chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Chỉ thị so 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo
cuộc bầu cử đại biêu Ouốc hội khỏa X V và bầu cử đại biêu Hội đồng nhãn dân các
cấp nhiệm, kỳ 2021 -2026;
Căn cứ Nghị quyết số ỉ 33/2020/UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của ủ y ban
Thường vụ Quốc hội về công bo Ngày bầu cử đại biêu Quốc hội khóa X V và. đai
biêu Hội đông nhản dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày 23 tháng 5 năm
2021 ;
Căn cứ Ke hoạch so 42/KH-HĐBCQG ngàv 19/01/2021 của Hội đồng bần
cử quốc gia về triên khai công tác bầu cử đại biêu Quốc hội khóa X V và bầu cử đại
biên Hội đồng nhãn dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Căn cứ Ke hoạch số 04/KH-ƯBBC ngày 22/01/2021 của ư ý ban bầu c ử Đ ạ ỉ
biêu HĐND vẻ triền khai thực hiện công tác bầu cử đại biên Quốc hội khóa X V và
bâu cử đại biên Hội đổng nhân dân các cấp nhiệm kv 2021 - 2026.
Căn cứ Ke hoạch so 43-KH/HU ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Huyện ủy
Mường Khương về Kê hoạch ỉãnh đạo cuộc bầu cử đại biêu Quốc hội khóa X V và
bâu cử đại biêu HĐND các cãp nhiệm kỳ' 2021-2026 trên địa bàn huyện Mường
Khương;
Căn cứ Quyết định s¿ 16/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của UBND
huyện Mường Khương về thành lập Uy ban bầu cử đại biêu HĐND huyện Mường
Khương nhiệm kỳ 2021-2026;
Uỷ ban bầu cử đại biêu Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương xây dụng Kế
hoạch tô chức trien 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 trên địa bàn huyện như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Cuộc bầu cử đại biêu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử sẽ diễn
ra sau Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn
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Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại
hội XIII của Đảng. Cuộc bâu cử là dịp đê tiêp tục xây dựng, củng cô và hoàn thiện nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm,
thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biếu Quốc hội và đại biếu Hội
đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biêu được bầu có chất, lượng,
với cơ cấu họp lý, trong đó lấy tiêu chuấn, chất lượng đại biêu làm trọng tâm, không vì
cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ
trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.
II. Những nội dung công việc triển khai công tác bầu cử
1. Tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh (do tỉnh
tổ chức ngày 05/02/2021, tức ngày 24 tháng Chạp năm Canh tý)
- Thành phần: Các đồng chí ủ y viên Ban Thường vụ huyện ủy; Thường trực
HĐND, UBND huyện; lãnh đạo ủ y ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện; lãnh đạo các Ban
xây dựng Đảng các Huyện ủy; lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn
hóa - Thông tin; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch ƯBND, Chủ tịch ủ y ban
MTTQVN các xã, thị trấn.
- Nội dung: Triên khai công tác bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu
cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử
2.1. Thành lập ưỷ ban bầu cử ở huyện; ủy ban bầu cử ở các xã, thị trấn
- Thời hạn quyết định thành lập chậm nhất là ngày 07 tháng 02 năm 2021,
tức ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tỷ (Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu
cử), Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với
Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cùng cấp quyết định thành lập ú y ban bầu cử ở huyện, ủ y ban bầu cử ở xã,
thị trấn (sau đây gọi chung là ú y ban bầu cử ở xã) đế tổ chức bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tương ứng.
- ủ y ban bầu cử ở huyện có từ mười một đến mười lăm thành viên; ủ y ban
bầu cử ở xã có từ chín đến mười một thành viên. Thành viên ủ y ban bầu cử ở
huyện, ở xã gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ú y viên là đại diện Thường trực
Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân, ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng
câp và một số cơ quan, tố chức hữu quan.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y ban bầu cử huyện, cấp xã thực hiện theo khoản
2 - Điều 23 - Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
số 85/2015/QH13.
2.2. về thành lập Ban bầu cử
- Thành lập Ban bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dâu: chậm nhất là ngày 14
thảng 3 năm 2021 ('Chậm nhât là 70 ngày trước ngày bầu cử), ủ y ban nhân dân
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huyện, cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân vả Ban
thường trực ủ y ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp quyêt định thành lập ở
mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân câp mình một Ban bâu cử đại biêu
Hội đồng nhân dân gồm đại diện cơ quan nhà nước, tô chức chính trị, tô chức chính
trị - xã hội. Thành phân Ban bâu cử đại biêu Hội đông nhân dân câp xã có thêm đại
diện cử tri ở địa phương.
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có từ chín đến mười một thành
viên. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có từ bảy đến chín thành viên.
Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Uy viên.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 -2026 thực hiện theo quy định tại khoản 3 - Điều 24 - Luật bầu cử đại biếu Quốc
hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13.
2.3. Vê thành lập Tô bâu cử
- Quyết định chậm nhất là ngày 03 tháng 4 năm 2021 (Chậm nhấỉ là 50
ngày trước ngày bầu cù) ủ y ban nhân dân cấp xã sau khi thông nhất với Thường
trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực ủ y ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam
cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tố bầu cử đế thực hiện
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biêu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ bầu
cử có từ mười một đến hai mitơi mốt thành viên gồm Tố trưởng, Thư ký và các ủ y
viên là đại diện cơ quan nhà nước, tố chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội, tố
chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.
Ị

- Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được
thành lập một Tố bầu cử từ năm đến chín thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và
các Úy viên ỉà đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang
nhân dân đó.
- Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một
khu vực bỏ phiếu thì ủ y ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thườrìg trực
Hội đồng nhân dân, Ban thường trực ủ y ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam cùng cấp
và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ mười
một đến hai mươi m ốt thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các ủ y viên là đại
diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội,
đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đon
vị vũ trang nhân dân đó.
- Các trường họp khác thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn
của cơ quan có thẩm quyền.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo quy định tại khoản 2 - Điều 25
- Luật bâu cử đại biêu Quôc hội và bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân số
85/2015/QH13.
3. v ề số ỉưọng đại biểu HĐND các cấp được bầu ỏ' mỗi đon vị bầu cử
- Cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND và việc dự kiến phân bổ số
lượng, cơ câu đại biêu HĐND huyện và các xã, thị trấn thực hiện theo quy định tại

Nghị quyết số 1187/NQ-ƯBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của ủ y ban
Thưòng vụ Quôc hội và Hướng dân của Thường trực HĐND cùng câp.
- ƯBND huyện, ƯBND các xã, thị trấn căn cứ số lượng đại biểu HĐND cùng
cấp được bầu, dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bâu cử và sô đại biêu
được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND báo cáo UBND cấp trên trực tiếp.
Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, cấp xã, danh sách các đon
vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử do ú y ban bâu cử cấp đó ấn
định theo đề nghị của ủ y ban nhân dân cùng cấp và được công bô chậm nhất là ngày
04 tháng 3 năm 2021 (80 ngày trước ngày bầu cử).
- Mỗi đơn vị bầu cử ĐBHĐND các cấp được bầu không quá 05 đại biếu và
được chia thành một hoặc nhiều khu vực bỏ phiếu. Việc chia khu vực bỏ phiếu do
ƯBND xã, phường, thị trấn quyết định và do ƯBND câp trên trực tiếp phê chuân.
4.
Việc ứng củ và hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu
Quốc hội và ĐBHĐND các cấp (Nội dung này do Ban Thường trực ủ y ban
MTTQVN huyện trực tiếp hưóng dẫn và tổ chức thực hiện) được tóm tắt nhu
sau
- Hội nghị hiệp thương lân thứ nhất ở huyện, các xã, thị trấn được tô chức chậm
nhất là ngày 17/02/2021 (95 ngày trước ngày bầu cử) do Ban Thường trực Ưỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tố chức.
- Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở huyện, các xã, thị trấn được tổ chức chậm
nhất là ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử) do Ban Thường trực ứ ỷ ban
Mặt trận Tô quốc Việt Nam cùng cấp tố chức; Lập danh sách sơ bộ những người
ứng cử đế lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.
- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở huyện, các xã, thị trấn được tổ chức châm
nhất là ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử); Ban thường trực Ưỷ ban Mặt
trận Tô quốc huyện, các xã, thị trấn gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và
danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND đến
Ưỷ ban bầu cử cùng cấp.
5. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử
Người ứng cử được cơ quan, tồ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử
đại biếu Hội đồng nhân dân và người tự ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân nộp 01
bộ hô sơ ứng cử tại Uy ban bâu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử.
Thòi gian chậm nhất là 17 giò’ ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu
cử). Uy ban bầu cử huyện sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng cử, chuyển hồ sơ ứng cử đại
biêu HĐND, lý lịch trích ngang kèm bản sao tiêu sử tóm tắt và kê khai tài sản đến
Ban thường trực ủ y ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách
hiệp thương.
Cần lưu ý: Công dân chỉ được nộp hồ sơ úng cử làm đại biểu Hội đồng nhân
dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc
hội thì chỉ được nộp hô sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.
6. v ề việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại
biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp
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Chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngàỵ trưóc ngày bầu cử) Ưy ban bâu cử
đại biểu HĐND huyện, cấp xã lập và công bố danh sách chính thức những người
ứng cử đại biểu HĐND do Ban Thường trực ủ y ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam
cùng cấp chuyên đên.
7. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri
- Danh sách cử tri do ƯBND cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu.
- Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo
đon vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn
vị đóng quân.
- Chậm nhất là ngày 13 tháng 4 năm 2021 f40 ngày trước ngày bầu cử), cơ
quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Uy ban nhân dân cấp xã
và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi
danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách cử tri đế nhân dân kiểm tra.
- Nguyên tắc lập, niêm yết danh sách cử tri; những trường hợp không được
ghi tên, xóa tên hoặc bồ sung tên vào danh sách cử tri; khiếu nại về danh sách cử
tri và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri; đi bỏ phiếu ở nơi khác... (thực hiện
theo quy định tại Điều 29, 30, 31, 33, 34 Chương IV Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân).
8. Việc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử
8.1. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người úng cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu HĐND các cấp được quy định như sau
- Ban Thường trực ủ y ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã phối hợp với ƯBND
cấp xã tại đơn vị bầu cử tố chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho nhũng người ứng cử đại
biểu HĐND cấp mình. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện
các cơ quan, tô chức, đơn vị và cử tri ở địa phương.
- Uỷ ban nhân dân huyện và UBND các xã, thị trấn phối họp với Ban thường
trực Ưỷ ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam cùng cấp giới thiệu những nội dung cơ bản
về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội
của địa phương đê người ứng cử xây dựng dự kiên chương trình hành động của mình.
- UBND nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trách nhiệm thông báo về thời
gian, địa điểm tổ chức hội nghị để cử tri tham dự đông đủ.
8.2. Việc vận động bầu cử
Việc vận động bầu cử của người ứng cử đại biếu Quốc hội và đại biểu HĐND
các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như sau:
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND trình bày với cử tri về dự kiến chương
trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND khi trả lời phỏng vấn trên
các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình úng cử và trên trang thông
tin điện tử về bầu cử của Uỷ ban bầu cử (nếu có).
- Các cơ quan chức năng tổ chức việc đăng tải nội dung phỏng vấn từng người
ứng cử đại biêu Quôc hội, ứng cử đại biểu HĐND trên các phương tiện thông'tin đại
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chúng của địa phương, bảo đảm dan chủ, bình đắng, đúng pháp luật và bảo đảm trật tự,
an toàn xã hội.
9. Việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo về bầu cử
v ề việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, khiêu nại tô cáo, kiên nghị
về những sai sót trong việc lập danh sách nhũng người ứng cử thực hiện theo Hướng
dẫn số 13-HD/ƯBKTTW ngày 02/12/2020 của ử y ban kiểm tra trung ương về thực
hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biêu Quôc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tố chức đảng,
ủ y ban kiểm tra các cấp.
Đối với việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người úng cử đại biếu
Quốc hội, việc lập danh sách những người ứng cử đại biếu Quôc hội được gửi đến
Ban bầu cử đại biếu Quốc hội, Ưỷ ban bầu cử ở tỉnh đê các cơ quan này giải quyết.
Trường họp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết
của Ban bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Uy ban bầu cử ở cấp tương ứng. Quyết
định của ủ y ban bầu cử là quyết định cuối cùng.
Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân, việc lập danh sách nhũng người ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân ở cấp
nào thì được gửi đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó. Trường hợp
người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử
thì có quyền khiếu nại đến ú y ban bầu cử ở cấp tương úng. Quyết định của ủ y ban bầu
cử là quyết định cuối cùng.
Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ủ y ban
bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về
người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. Chậm nhất ngày 13/5/2021.
Tiêu ban giải quyết đơn, thư giúp Ưỷ ban bầu cử huyện tiếp nhận, giải quyết đơn,
thư đề nghị của cá nhân, tố chức về công tác bầu cử trên địa bàn huyện theo quy định
của pháp luật.
10.

về tổ chức

bầu cử

Các vấn đề liên quan đến tổ chức bầu cử như: thẻ cử tri, khu vực bỏ phiếu, địa
điêm bỏ phiếu, xác định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ; báo cáo tình hình trong
ngày bầu cử; biên bản xác định kết quả bầu cử; công bố kết quả bầu cử và tổng kết
cuộc bầu cử... đề nghị thực hiện theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân và các Hướng dẫn của ủ y ban Thường vụ Quốc hội.
Các vân đê liên quan đến Mau Hồ sơ ứng cử và hồ sơ ứng cử, Nội quy phòng
bỏ phiếu, mẫu thẻ cử tri và phiếu bầu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác
bâu cử thực hiện theo Nghị quyêt của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn về mẫu
hô sơ ứng cử, mâu thẻ cử tri, mâu phiêu bâu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu
văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.
11. v ề công bố kết quả bầu cử
Ưy ban bầu cử cấp huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người
trúng cử đại biêu Hội đông nhân dân cấp huyện; ủ y ban bầu cử đại biểu nhân dân
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cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biếu Hội đồng
nhân dân cấp xã châm nhất là ngày 02/06/2021 (10 ngày sau ngày bâu cử).
12. Xác nhận tư cách ngưòi trúng cử
ủ y ban bầu cử xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đông nhân dân câp
mà mình chịu trách nhiệm tồ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biêu Hội đồng
nhân dân khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới về
kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên.
13. Công tác tuyên truyền về bầu cử
13.1. Nội dung công tác tuyên truyền
Để thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo luật
pháp quy định, Ưỷ ban bầu cử huyện đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị tuyên
truyền những nội dung sau:
- Tuvên truyền mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng
và Nhà nước, văn bản của ủ y ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia,
các Bộ, Ngành ở Trung ương và ở huyện.
- Giới thiệu một số nội dung cơ bản Luật bầu cử đại biếu Quốc hội và đại biểu
HĐND, các nguyên tắc bầu cử, đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu
HĐND, quyền bầu cử, úng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử
đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.
Nội dung, tiến độ, thời gian thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động cho
cuộc bầu cử thực hiện theo Ke hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ưỷ ban bầu cử
đại biếu HĐND tỉnh, ú y ban bầu cử đại biêu HĐND huyện và các cơ quan có thẩm
quyền.
13.2. Hình thức tuyên truyền
- Sử dụng tối đa phương tiện thông tin đại chúng, các lực lượng thông tin cổ động
(phối họp giữa nhà nước và các đoàn thể); tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa
dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả đến từng người.
- Các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử
với các hình thức sáng tạo, phong phú; tố chức đăng tải, giới thiệu một số điểm cần
lưu ý trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tuyên truyền các hoạt
động bâu cử; giới thiệu danh sách các ứng cử viên, tiêu sử những người úng cử; hỏi
- đáp về bầu cử.
- Phối họp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động như: Khẩu hiệu, panô,
áp phích; hoạt động của các đội thông tin lưu động, các bản tin về hình thức tiến
hành bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND, niêm yết danh sách cử tri
và ứng cử viên theo luật định.
Tiểu ban thông tin, tuyên truyền giúp ủ y ban bầu cử huyện xây dựng và tổ chức
thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử.
14. v ề công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế
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Tiểu bảo đảm an ninh, trật tự và y tế giúp Uỷ ban bầu cử thuyên xây dụng chương
trình cụ thể bảo đảm an ninh, trật tự và y tế trong suốt quá trình triên khai thực hiện
công tác bầu cử trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
Tiến hành các đợt kiểm tra về tình hình an ninh, trật tự và y tế, trong đó chú ý đến
các địa bàn trọng điểm, những điểm nóng, dễ xảy ra mất ồn định.
15. v ề công tác kiểm tra, giám sát bầu cử
ủ y ban bầu cử huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật
về bầu cử trên địa bàn toàn huyện; Các thành viên Uy ban bâu cử huyện thực hiện
các nhiệm vụ chỉ đạo và kiêm tra, giám sát công tác bâu cử theo nội dung đã được
phân công; Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân các cấp trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiêm tra công tác bâu cử.
16. Tổng kết cuộc bầu cử
- Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, ủ y ban bầu cử huyện tống kết và gửi báo cáo
tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban
nhân dân, ủ y ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Các
địa phương tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả
bầu cử cho đến trước ngày 22/6/2021.
- Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân khóa mới, ủ y ban bầu cử trình Hội
đồng nhân dân khóa mới báo cáo kết quả bầu cử đại biêu Hội đông nhân dân cùng
cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân.
II. Tổ chức thưc hiên
1. Thành lập Tiễu ban thông tin, tuyên truyền giúp ủ y ban bầu cử huyện xây
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử.
2. Thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự và y tế, giúp ùy ban bầu cử
huyện xây dựng chương trình cụ thê bảo đảm an ninh, trật tự và y tế trong suốt quá trình
triến khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
3. T hành lập Tiểu ban giải quyết đoìi thư, giúp ủ y ban bầu cử huyện tiếp nhận,
giải quyết đơn, thư đề nghị của cá nhân, tổ chức về công tác bầu cử trên địa bàn huyện
theo quy định của pháp luật.
4. Thành lập Tồ công tác giúp việc: Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp
Uy ban bâu cử huyện xây dựng chương trình, kê hoạch bâu cử, các văn bản, tài liệu
bâu cử, tông hợp báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử và chuẩn bị các nội dung, cơ
sở vật chất có liên quan để thực hiện tốt cuộc bầu cử trên địa bàn huyện theo đúng
quy định của pháp luật.
5. ủ y ban bầu cử huyện chỉ đạo và thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát
trong thời gian từ khi triển khai bầu cử đến trước ngày bầu cử.
6. ủ y ban M TTQ V N huyện giúp UBBC đại biểu HĐND huyện thực hiện Quy
trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người úng đại biểu HĐND cấp huyện;
Chỉ đạo hướng dân các xã, thị trấn thực hiện quy trình hiếp thương lựa chọn, giới
thiệu những ngưò’i ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của
cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người úng cử.
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7. Phòng Nội vụ huyện tham mưu giúp ú y ban bầu cử huyện trong việc đảm bảo
các điều kiện vật chất, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử cho các xã, thị trân; tiêp
nhận từ tỉnh và cấp phát đến các các xã, thị trấn điều kiện vật chất (con dấu, hòm phiếu
và các loại tài liệu, biểu m ẫu...) phục vụ cuộc bầu cử; Phối hợp hướng dẫn kiểm tra,
đôn đốc các cơ quan, đơn vị và HĐND, ƯBND các xã, thị trấn thực hiện công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tham mưu hướng dẫn và tố chức thực
hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác tố chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; Trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
8. Văn phòng HĐND&ƯBND huyện đảm bảo các điều kiện, phương tiện phục
vụ công tác giám sát, kiểm tra về công tác bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
9. Phòng Tài chính - Ke hoạch tham mưu giúp ủ y ban bầu cử huyện bảo đảm
kinh phí cho cuộc bầu cử và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong
việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo đúng quy định.
10. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT huyện xây dựng
chương trình thông tin, tuyên truyền kịp thời các nội dung về công tác bầu cử Đại
biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện.
11. Các cơ quan, đo’n vị, tổ chức, đoàn thể trong huyện tuyên truyền giáo dục
cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên làm nòng cốt động viên cử tri
nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
12. ủ y ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các
nội dung có liên quan trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn của xã, thị trấn.
Trên đây là kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của ủ y ban bầu
cử đại biêu HĐND huyện Mường Khương. Yêu cầu các cơ quan, đơn vi và UBND
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện
Xin gửi kèm theo Lịch trình thời gian và các công việc cần thực hiện trong
cuộc bầu cử đại biêu Quốc hội khỏa X V và đại biêu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
N o i nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tinh;
- ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sờ Nội vụ tỉnh;
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;

- Ban Tổ chức Huyện ùy;
- ủy ban MTTỌVN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
-Trungtâm VH-TT&TT huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, PNV, Hồ sơ bầu cử.

TT

Nội dung công việc

Thòi gian phải
hoàn thành
theo quy định

An định thòi
gian hoàn
thành

Cơ quan, tổ chức
thực hiện

CÁC CÔNG VIỆC CỦA CẤP HUYỆN

1

TỔ chức hội nghị triển khai công tác bầu cừ ở cấp
huyện

T rước
31/01/2021

Sau hội nơhị
triển khai ở
tỉnh

Huyện, thành, thị
ủy, TT HĐND,
UBND, ƯB
MTTQ cấp
huyện

2

Thành lập UBBC đại biểu HĐND cấp huyện (Khoản
2 Điều 22 Luật bầu cử)

105 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ nhật
07/02/2021

ƯBND cấp
huyện

3

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh trình cấp có thẩm
quvền quyết định số đại biểu HĐND cấp huyện có
từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên nếu có (Điểm c Khocìn 1 Điều 25 Luật Tổ chức
CQĐP)

Trước khi dự
kiến CO' cấu,
thành phần,
phân bổ sổ
lượng đại biểu
HĐND

Thứ 2
25/1/2021

4

Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ sổ lượng
người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp
huyện (Điều 9 Luật bầu cử)

105 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ nhật
07/02/2021

5

Hội nghị hiệp thương lần thứ 1 về bầu cừ đại biểu
HĐND cấp huyện (Điều 50 Luật bầu cử)

95 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 4
17/2/2021

6

Gửi biên bản hiệp thương lần thứ 1 giới thiệu người
ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện đến Thường trực
HĐND. ƯBND, ủ y ban MTTQ tỉnh và Thường trực
HĐND, UBBC cấp huyện (Khoản 4 Điều 50 Luật
bầu cử)

7

Điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được
giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (Khoản
1 Điểu 51 Luật bầu cử)

90 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 2
22/2/2021

8

Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu
cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại
biểu HĐND cấp huyện theo đề nghị của UBND cấp
huyện (Khoản 3 Điều 10 Luật bầu cừ)

80 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 5
04/03/2021

9

Thành lập Ban bầu cử đại biếu HĐND cấp huyện
(Khoản 2 Điều 24 Luật bầu cừ)

70 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ nhật
14/3/2021

Ngay sau khi kết thúc
hội nghị hiệp thương

Thường trực
HĐND cấp
huyện nơi có từ
30 đon vị hành , -ị
chính cấp xã trực/.
thuôc trở lên 11 *;
11
Thường trực \\
H Đ N D cấp
huyện
Ban TT Uy ban
MTTQ cấp
huyện
Ban TT ử y ban
MTTQ cấp
huyện
Thường trực
HĐND cấp
huyện
t
UBBC cấp huyện

ƯBND cấp
huyện

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tại ƯBBC
cấp huyện (Khoán 1 Điều 35; Điểu 36 Luật bầu cừ)

70 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ nhật
14/3/2021

Ư B B C ,Phòng
Nội vụ cấp huyện

11

Chuyển hồ sơ của người được ơiới thiệu ứng cử và
người tự ứng cử (Khoán 2 Điên 36 Luật bâu cử)

Trước khi hiệp
thương lần 2

Thứ 5
18/3/2021

ƯBBC, Phòng
Nội vụ cấp huyện

12

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 về bầu cử đại biếu
HĐND cấp huvện (Điều 53 Luật bầu cử)

65 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 6
19/3/2021

Ban TT Uy ban
MTTQ cấp
huyện

13

Gứi biên bản hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu người
ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện đến Thường trực
HĐND, ƯBND. ủ y ban MTTQ tính và Thường trực
HĐND, ƯBBC cấp huyện (Khocin 3 Điều 53 Luật
bầu cử)

14

Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu (Khoản 4 Điều 11 Luật
bầu cử)

15

Tiến hành xong việc xác minh và trả lời về các vụ
việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu HĐND (Khoản 4 Điều 46 và
Khocm 4 Điều 55 Luật bầu cử).

16

Ngay sau khi kết thúc
hội nghị hiệp thương

Trước khi
thành lập Tổ
bầu cử

Ban TT ủ y ban
MTTQ cấp
huyện

Thứ 6
02/04/2021

ƯBND cấp
huyện

40 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 3
13/4/2021

Các cơ quan có
trách nhiệm theo
quy định của
pháp luật

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 về bầu cử đại biểu
HĐND cấp huyện (Điều 56 Luật bầu cử)

35 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ nhật
18/4/2021

17

Gửi biên bản hiệp thương lần thứ 3 và danh sách
những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND
cấp huyện đến Thường trực HĐND, UBND, ủ y ban
MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND, ƯBBC cấp
huyện (Khoán 1 Điều 58 Luật bầu cừ)

30 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 6
23/4/2021

18

Lập và công bố danh sách chính thức những người
ứnơ cừ đại biểu HĐND cấp huyện theo từng đơn vị
bầu cử (Khoản 2 Điều 58 Luật bầu cử)

25 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 4
28/4/2021

19

Nhận tài liệu, phiếu bầu cử đại biếu HĐND từ
UBND cấp huyện và phân phối cho các Ban bầu cử
(Điểm h Khocin 2 Điều 23 Luật bầu cử)

25 nơày trước
ngày bầu cử

Thứ 4
28/4/2021

UBBC cấp huyện

20

Ngìmg việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố
cáo. kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách
những người ứng cử. Sau đó, chuyển toàn bộ hồ sơ
về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến ƯBTV
Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) hoặc
Thường trực HĐND khóa mới (đối với bầu cử đại
biểu HĐND) (Điều 61 Luật bầu cừ)

10 nsày trước
ngày bầu cử

Thứ 5
13/5/2021

UBBC cấp huyện

21

C hỉ đạo tổ chức ngày bầu c ử

— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M
lA >
à r i ----------------------------------------------------------------------------------- ----------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ —

10

Ban TT Uy b a n ^
M T T Q cấp ỳ
huyên
Ể
Ban TT ủ y baiv ồ
MTTQ cấp \
huyện

ƯBBC cấp huyện

\

-

—

/ll1

U B B C câp
huyện

— ----- ------------------------ ------------------------ 1-----------------------

C hủ n h ậ t 23/5/2021

22

Lập biên bản tống kết cuộc bầu cử đại biếu HĐND
cấp huyện gửi đến HĐND, UBND. Uy ban MTTQ
tỉnh và HĐND. ƯBND. ủ y ban MTTQ cùng cấp
(Khocin 3 Điền 85 Luật bầu cừ)

23

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người
trúng cử đại biểu HĐND huyện (Khoán 2 Điều 86
Luật bầu cử)

10 ngày sau
ngày bầu cừ

Thứ 2
31/5/2021

UBBC cấp huvện

Thứ 4
02/06/2021

UBBC cấp huyện

Thứ 6
25/6/2021

Huyện, thành, thị
ủy, TT HĐND, ’
ƯBND, ƯB
MTTQ cấp
huyện

24

Tổng kết cuộc bầu cử

25

Nhận khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND
cấp huyện (Khoản 1 Điền 87 Luật bầu cử)

05 ngày kể từ ngày công bố
kết quả bầu cử

UBBC cấp huyện

26

Giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu
HĐND tỉnh (Khoản 2 Điều 87 Luật bầu cử)

20 ngày kể từ ngày nhận được
khiếu nại

UBBC cấp huyện

CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÁP XÃ
Sau hội nghị
triển khai
cấp huyện

Đảng ủy, TT
HĐND, Ư B N D ^ .
UB MTTQ c ấ ĩ £ ^

1

Tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ở cấp xã

2

Thành lập UBBC đại biểu HĐND cấp xã (Khoản 2
Điều 22 Luật bầu cử)

3

Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng
người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã
(Điều 9 Luật bầu cử)

105 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ nhật
07/02/2021

4

Hội nghị hiệp thương lần thứ 1 về bầu cừ đại biểu
HĐND cấp xã (Điều 50 Luật bầu cử)

95 ngàv trước
ngày bầu cử

Thứ 4
17/2/2021

5

Gửi biên bản hiệp thương lần thứ 1 giới thiệu người
ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đến Thường trực
HĐND, UBND, ủ y ban MTTQ tỉnh và Thường trực
HĐND, ƯBBC cấp xã (Khoán 4 Điều 50 Luật bầu
cử)

Ngay sau khi kết thúc hội nghị
hiệp thương

6

Điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được
giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (Khocin 2
Điều 51 Luật bầu cử)

90 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 2
22/2/2021

Thường trực
HĐND cấp xã

7

Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu
cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại
biểu HĐND cấp xã theo đề nghị của ƯBND cấp xã
(Khoán 3 Điểu 10 Luật bầu cừ)

80 neày trước
ngày bầu cử

Thứ 5
04/03/2021

ƯBBC cấp xã

8

Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã
(Khoán 2 Điều 24 Luật bầu cử)

70 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ nhật
14/3/2021

UBND cấp xã

105 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ nhật
07/02/2021

•*Cf ỉ
ƯBND cấp x ãc^
k', t '
Thường trực.
HĐND cấp x ã ^
Ban TT ù y ban
MTTQ cấp xã

Ban TT ủ y ban
MTTQ cấp xã

9

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tại
ƯBBC cấp xã (Khoán 1 Điều 35; Điều 36 Luật bầu
cử)

70 nRàv trước
ngày bầu cừ

Chủ nhật
14/3/2021

ƯBBC cấp xã

10

Chuyển hồ sơ của người được giới thiệu ứng cừ và
người tự ứng cừ (Khoủn 2 Điểu 36 Luật bâu cử)

Trước khi hiệp
thương lần 2

Thứ 5
18/3/2021

ƯBBC cấp xã

11

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 về bầu cử đại biểu
HĐND cấp xã (Điểu 53 Luật bầu cừ)

65 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 6
19/3/2021

Ban TT ù y ban
MTTQ cấp xã

12

Gửi biên bản hiệp thương lần thử 2 giới thiệu người
ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đến Thường trực
HĐND, UBND. ủ y ban MTTQ tỉnh và Thường trực
HĐND, UBBC cấp xã (Khocm 3 Điều 53 Luật bầu
cử)

Ngay sau khi kết thúc hội nghị
hiệp thương

13

Xác định khu vực bỏ phiếu và đề nghị ƯBND cấp
huyện phê chuẩn (Khoán 4 Điều 11 Luật bầu cử)

Trước khi
thành lập Tổ
bầu cử

14

Thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cừ
(Khoản 1 Điều 25 Luật bầu cử)

15

Ban TT ủ y ban
MTTQ cấp xã

Thứ 6
02/04/2021

ƯBND cấp xã

50 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 7
03/04/2021

ƯBND cấp xã

Niêm yết danh sách cừ tri (Điều 32 Luật bầu cử)

40 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 3
13/4/2021

ƯBND cấp xã

16

Giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri (Điều 33
Luật bầu cử)

30 ngày kể từ ngày niêm yết
danh sách cử tri

17

Tiến hành xong việc xác minh và trả lời về các vụ
việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biếu HĐND (Khoản 4 Điều 46 và
Khoản 4 Điểu 55 Luật bầu cử).

40 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 3
13/4/2021

18

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 về bầu cử đại biểu
HĐND cấp xã (Điều 56 Luật bầu cử)

3 5 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ nhật
18/4/2021

Ban TT ủ y ban
MTTQ cấp xã

19

Gửi biên bản hiệp thương lần thứ 3 và danh sách
những người đủ tiêu chuẩn úng cử đại biểu HĐND
cấp xã đến Thường trực HĐND, ƯBND, ủ y ban
MTTQ cấp huyện và Thường trực HĐND, UBBC
cấp xã (Khoản ỉ Điều 58 Luật bầu cử)

30 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 6
23/4/2021

Ban TT ủ y ban
MTTQ cấp xã

20

Lập và công bố danh sách chính thức những người
ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo từng đon vị bầu
cử (Khoản 2 Điều 58 Luật bầu cử)

25 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 4
28/4/2021

ƯBBC cấp xã

21

Nhận tài liệu, phiếu bầu cừ đại biểu HĐND từ
ƯBND cấp xã và phân phối cho các Ban bầu cử
(Điêm h Khoán 2 Điều 23 Luật bầu cừ)

25 ngày trước
ngày bầu cừ

Thứ 4
28/4/2021

ƯBBC cấp xã

UBND cấp
'
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22

Ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tổ
cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách
những người ứng cử. Sau đó. chuyển toàn bộ hồ sơ
về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến ƯBTV
Quôc hội (đôi với bâu cử đại biêu Quôc hội) hoặc
Thưòng trực HĐND khóa mới (đổi với bầu cứ đại
biểu HĐND) (Điều 61 Luật bầu cử)

23

C hỉ đạo tỏ chức ngày bầu cử

24

Lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biêu HĐND
cấp xã gửi đến HĐND. ƯBND. ủ y ban MTTQ cấp
huyện và HĐND, ƯBND, ủ y ban MTTQ cấp xã
(Khoản 3 Điều 85 Luật bầu cử)

25

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người
trúng cử đại biểu HĐND câp xã (Khoản 2 Điểu 86
Luật bầu cử)

10 ngày trước
ngày bầu cứ

Thứ 5
13/5/2021

C hủ n h ậ t 23/5/2021

10 ngày sau
ngày bầu cừ

ƯBBC cấp xã

ư B B C cấp xã

Thứ 2
31/5/2021

ƯBBC cấp xã

Thứ 4
02/06/2021

ƯBBC cấp xã
Đảng ủy,

Thứ 4
23/6/2021

H Đ N D ,ư ™ & m /

26

Tổng kết cuộc bầu cử

27

Khiếu nại về kết quá bầu cử đại biểu HĐND cấp xã
(Khocìn 1 Điểu 87 Luật bầu cử)

05 ngày kê từ ngày công bố
kết quả bầu cử

Ư B B c \sầ p W c í^

28

Giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu
HĐND tỉnh (Khocin 2 Điều 87 Luật bầu cử)

20 ngày kê từ ngày nhận được
khiếu nại

/V V íT
ƯBBC cấp
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CÁC CÔNG VIỆC CỦA BAN BÀU c ử CÁC CÁP
Từ khi được
thành lập
đến hết ngày
bầu cử

Ban bầu cừ

1

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, việc thi hành
pháp luật về bầu cử ở các Tổ bầu cử

2

Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ
bầu cử (Điểm ả Khocìn 3 Điều 24 Luật bầu cử)

15 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 7
08/05/2021

Ban bầu cử

Ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố
cáo. kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách
những nơười ứng cử. Sau đó, chuyển toàn bộ hồ sơ
về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến ƯBTV
Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) hoặc
Thường trực HĐND khóa mới (đối với bầu cử đại
biểu HĐND) (Điều 61 Luật bầu cử)

10 ngày trước
ngày bầu cử

Thứ 5
13/5/2021

Ban bầu cử

Từ trước
ngày bầu cừ
10 ngày đến
hết ngày bầu
cử

Baụ bầu cử

4

Kiểm tra. đôn đốc các nội dung công việc chuẩn bị
cho nơày bầu cử ở các Tồ bầu cử

MU

5

Lập biên bán xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc
hội gửi đến HĐBC quốc gia, ƯBBC, ủ y ban MTTQ
tỉnh; Lập biên bản xác định kêt quá bầu cử đại biểu
HĐND gửi đến UBBC cùng cấp, Thường trực
HĐND. ƯBND, Ban TT ủ y ban MTTQ cùng cấp
(Khocin 3. 4 Điều 77 Luật bầu cử)

5 nsày sau
ngày bầu cử

Thử 6
28/5/2021

Ban bầu cử

Thứ 2
03/05/2021

Tố. bầu cử

CÁC CỒNG VIỆC CỦA TỐ BẦU c ử

1

Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử
đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biếu Hội đông nhân
dân ở khu vực bỏ phiếu (Điều 59 Luật bầu cừ)

2

Thường xuyên thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu,
thời gian bỏ phiếu kết hợp với tuyên truyền, cổ động
(Điềm d Khoản 2 Điểu 25 Luật bầu cử)

3

Bố trí phòng bò phiếu, chuẩn bị hòm phiếu và các
điều kiện cho cuộc bỏ phiếu

Trong 10
ngày trước
ngày bầu cử

4

Phát thẻ cử tri cho các cử tri

Trước ngày
bầu cử 02
ngày

5

Tô chức ngày bâu cử

6

Kiểm phiếu tại phònơ bỏ phiếu (Điểu 73 Luật bầu
cử)

Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu
kết thúc

T q bầu cử

7

Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu HĐND các cấp (Điều 76 Luật bầu cử)

Ngay sau khi kiểm phiếu xong

Tổ bầu cử

8

Gửi các biên bản kiểm phiếu lên Ban bầu cử tương
ứng, ƯBND cấp xã, Ban Thường trực ƯB MTTQ
cấp xã (Khoản 3 Điều 76 Luật bầu cử)

20 ngày trước
ngày bầu cử

Trong 10 ngày trước
ngày bầu cử

Chủ n h ậ t 23/5/2021 [ỆểỂi

3 ngày sau
ngày bầu cử

Thứ 4
26/5/2021

Tổ bầu cử
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Tổ bầu cử

