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Số:         /KH-UBND Hữu Lũng, ngày      tháng 3 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

 

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

25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng 

bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu, nội quy phòng 

bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đaị biểu Quốc hôị 

khóa XV và bầu cử đaị biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Uỷ ban nhân dân huyện 

xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. 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 

 2. Các nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử tại các xã, thị trấn, các 

khu vực bỏ phiếu và các tổ bầu cử phải đảm bảo đúng luật, an toàn, tiết kiệm. 

Công tác tập huấn phải đảm bảo các nội dung, đáp ứng yêu cầu, đạt được mục 

đích đề ra, công tác tổ chức đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; các thành phần được 

triệu tập Hội nghị có trách nhiệm tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần để 

triển khai tại cơ sở. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Nội dung  

 1.1. Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu 

cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu, nội quy phòng bỏ 

phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đaị biểu Quốc hôị khóa 

XV và bầu cử đaị biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 1.2. Thông tư số 01/2021/TT-BNV, ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 1.3. Hướng dẫn các nghiệp vụ cụ thể liên quan đến công tác bầu cử; thống 
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nhất cơ sở vật chất, trang trí địa điểm bỏ phiếu, các biểu mẫu, niêm yết các danh 

sách, tiểu sử… tại khu vực bỏ phiếu. 

 2. Thành phần  

 - Đại diện Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn (Lãnh đạo và thư ký): Mỗi xã, 

thị trấn 02 đại biểu. 

 - Tổ trưởng các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đề nghị UBND xã mời giúp) 

 - Cán bộ, công chức trưng tập làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử đại 

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

2026. 

- Thành viên tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện. 

 3. Thời gian tập huấn: Dự kiến ngày 09 tháng 4 năm 2021 (Thời gian cụ 

thể sẽ có thông báo sau). 

 4. Địa điểm tập huấn: Hội trường Nhà văn hoá huyện. 

 5. Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Giao Phòng Nội vụ huyện chuẩn bi ̣ nội dung, các tài liệu tập huấn, 

giấy mời; chuẩn bị kinh phí và các điều kiện về cơ sở vâṭ chất liên quan lớp tâp̣ 

huấn. 

  2. Đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, cử 

thành phần tham gia đúng, đủ theo kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo bầu cử huyện (b/c), 

- Uỷ ban bầu cử huyện; 

- Các thành phần dự hội nghị, 

- Lưu VT, NV. 

       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

    

 

 

        Bùi Quốc Khánh 
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