
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:     /KH-UBBC       Hữu Lũng , ngày    tháng 4 năm 2021 

  

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 2021-2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 

2015;  

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 28/01/2021 của Uỷ ban bầu cử 

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

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  

Uỷ ban bầu cử huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác bầu 

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

(kiểm tra lần thứ hai – sau ngày hội nghị hiệp thương lần 3 xong 18/4/2021 đến 

ngày công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử 02/6/2021) với 

nội dung cơ bản như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử 

theo Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 28/01/2021 của Uỷ ban bầu cử huyện. 

2. Kiểm tra về tiến độ, chất lượng thực hiện các bước trong kế hoạch triển khai 

công tác bầu cử trên địa bàn bảo đảm đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết 

kiệm, thành công. 

3. Việc kiểm tra thực hiện phải kịp thời, nghiêm túc, khách quan, phù hợp 

với từng bước của quy trình tổ chức bầu cử theo quy định và tình hình thực tế tại 

cơ sở. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: Uỷ ban nhân dân; Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn; 

các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn; các Tổ bầu cử 

(bao gồm 07 các đơn vị quân đội thành lập khu vực bỏ phiếu riêng). 

2. Phương thức kiểm tra: Kiểm tra đối với Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Bầu 

cử các xã, thị trấn và kiểm tra trực tiếp đối với các Ban bầu cử, Tổ bầu cử.  

III. NỘI DUNG KIỂM TRA 
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1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền 

của UBBC các xã, thị trấn về công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; 

2. Việc thực hiện trách nhiệm của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

3. Căn cứ tiến độ thời gian yêu cầu thực hiện các công việc trong cuộc bầu 

cử theo quy định, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra các nội dung cụ thể:  

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Việc tiếp tục quán triệt và triển khai các văn 

bản của Trung ương, của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành văn bản tổ chức 

thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

* Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử: Việc cụ thể hoá các 

kế hoạch tuyên truyền về bầu cử; kết quả công tác tuyên truyền tại các thôn, khu 

phố (số cuộc, hình thức tuyên truyền, số băng rôn, khẩu hiệu...); trang trí khánh 

tiết phục vụ công tác bầu cử 

* Công tác tổ chức triển khai bầu cử: Việc niêm yết danh sách cử tri, niêm 

yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; cơ sở vật chất 

liên quan đến công tác bầu cử (hòm phiếu, bảng niêm yết...); các biểu mẫu phục 

vụ công tác bầu cử; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu 

cử… 

4. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đoàn kiểm tra của Uỷ ban bầu cử huyện 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo Uỷ ban bầu cử huyện; 

- Một số thành viên của UBBC huyện (căn cứ vào tình hình thực tế sẽ mời 

các đồng chí thành viên UBBC tham gia Đoàn kiểm tra) 

- Một số thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; Ban Bầu cử đại biểu 

HĐND huyện theo các quyết định thành lập các Ban bầu cử HĐND tỉnh, huyện. 

- Mời các thành viên tham gia đoàn kiểm tra: Các đồng chí Uỷ viên ban 

Chỉ đạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ 

trách các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ huyện; Văn phòng 

HĐND&UBND huyện; cán bộ, công chức trưng tập phục vụ nhiệm vụ công tác 

bầu cử phụ trách các xã, thị trấn 

2. Đối tượng, thành phần làm việc của các đơn vị được kiểm tra:  

* Đối tượng kiểm tra: 



 3 

Kiểm tra đối với Uỷ ban nhân dân; Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn và kiểm 

tra trực tiếp đối với các Ban Bầu cử, Tổ bầu cử (các thôn, khu phố và các tổ bầu 

cử thuộc đơn vị quân đội). 

* Thành phần làm việc: 

- Ủy ban bầu cử xã, thị trấn;  

- Cán bộ phụ trách công tác bầu cử xã, thị trấn; 

- Thành viên các Ban bầu cử, Tổ bầu cử (khi đoàn đến kiểm tra). 

- Thành phần làm việc của các đơn vị quân đội: Lãnh đạo đảng uỷ, chỉ huy 

đơn vị; cán bộ được giao nhiệm vụ công tác bầu cử và thành viên của các Tổ bầu 

cử. 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Từ sau Hội nghị Hiệp thương lần 3 (ngày 18/4/2021) đến hết ngày công 

bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử  đến (ngày 02/6/2021). 

- Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra thường xuyên tại các xã, thị trấn theo từng giai 

đoạn của tiến độ bầu cử và đảm bảo toàn bộ thành viên UBBC huyện được phân 

công chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại các xã, thị trấn kiểm tra 

toàn bộ 202 tổ bầu cử (trước khi kiểm tra sẽ trực tiếp thông báo đối với các đơn 

vị kiểm tra – bằng hình thức trao đổi trực tiếp qua điện thoại).  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện đảm bảo các điều kiện phục vụ đoàn 

kiểm tra.   

2. UBBC các xã, thị trấn được kiểm tra thực hiện nghiêm túc các theo nội 

dung yêu cầu tại kế hoạch này; đề nghị các đơn vị quân đội thành lập khu vực bỏ 

phiếu riêng phối hợp với UBBC huyện để hoàn thành tốt công tác bầu cử theo 

yêu cầu. 

3. Đề nghị các thành viên bố trí thời gian thực hiện theo Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Uỷ ban bầu cử 

huyện Hữu Lũng./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên UBBC huyện; 

- UBND, UBBC các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị quân đội  

  đóng quân trên địa bàn; 

- Cán bộ, công chức trưng tập phục vụ  

  nhiệm vụ công tác bầu cử; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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