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KẾ HOẠCH 

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử Đại biểu  

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

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND huyện 

về Chương trình giám sát của HĐND huyện Hữu Lũng năm 2021; Kế hoạch số 

05/KH-HĐND ngày 26/3/2021 của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2021; 

 Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên 

địa bàn. 

Nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử ở địa phương; đồng thời phát 

hiện, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế ở tất cả các khâu, các bước của cuộc bầu cử 

để đơn vị được giám sát kịp thời khắc phục. Thông qua giám sát Ban pháp chế 

sẽ tiếp thu những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được giám sát để đề 

nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.  

2. Yêu cầu 

Các đơn vị được giám sát có trách nhiệm xây dựng báo cáo đầy đủ, trung 

thực, khách quan theo các nội dung yêu cầu của kế hoạch này và chuẩn bị các hồ 

sơ, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử để kiểm tra khi trực tiếp giám sát tại 

đơn vị. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC GIÁM 

SÁT 

1. Đối tượng giám sát: 

UBND, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử các xã: Minh Sơn, Sơn Hà, 

Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc.  
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2. Nội dung giám sát 

 - Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định của pháp 

luật và chỉ đạo của cấp trên về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. 

 - Việc xác định tổng số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn được bầu; việc 

lập, tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND của cấp mình. 

- Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn như: Ủy ban 

bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử. Kiểm tra về thời gian, trình tự, thủ tục thành lập; 

số lượng, cơ cấu, thành phần các tổ chức phụ trách bầu cử. Việc thực hiện trách 

nhiệm của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương (lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ 

ba); tình hình và kết quả việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… 

ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn; việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri 

nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử; hội nghị tiếp xúc cử tri vận động 

bầu cử. 

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri: Thẩm quyền, trách nhiệm lập 

danh sách cử tri; kiểm tra tính đầy đủ, chính xác trong việc lập danh sách cử tri.  

- Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 

HĐND cấp xã, thị trấn theo từng đơn vị bầu cử; niêm yết danh sách chính thức 

và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

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

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

khu khố (số cuộc, hình thức tuyên truyền, số băng zôn, khẩu hiệu); trang trí 

khánh tiết phục vụ công tác bầu cử. 

- Công tác đảm bảo cơ sở vật chất liên quan đến công tác bầu cử (con dấu, 

hòm phiếu, bảng niêm yết,…); các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử; công tác 

đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử. 

- Việc các minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử 

đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn (nếu có). 

- Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc. 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

 3. Thời gian giám sát 

Từ ngày 20/4/2021 đến hết ngày 22/5/2021. 

4. Hình thức giám sát:  

Giám sát thông qua nghiên cứu báo cáo đối với các xã: Minh Sơn, Sơn 

Hà, Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc.  
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Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của xã, Ban pháp chế sẽ giám sát trực tiếp 

đối với các xã nói trên khi tham gia với Đoàn kiểm tra, giám sát của BCĐ bầu 

cử huyện, Thường trực HĐND huyện, Ủy ban bầu cử huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban pháp chế HĐND huyện 

Các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tham gia giám sát 

cùng với Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND huyện, Ủy ban bầu 

cử huyện khi được phân công. 

 2. Văn phòng HĐND & UBND huyện 

 Đảm bảo phương tiện và các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát theo kế 

hoạch đã đề ra. 

 3. UBND, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử các xã, thị trấn 

UBND, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử các xã được giám sát thực 

hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu tại Kế hoạch này. UBND, Ủy ban bầu cử 

các xã: Minh Sơn, Sơn Hà, Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc xây dựng báo cáo 

bằng văn bản (có đề cương gửi kèm kế hoạch này) và gửi báo cáo về Ban pháp 

chế HĐND huyện trước ngày 05/5/2021 để tổ chức giám sát. 

 Trên đây là Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 

2021./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện (b/c); 

- Các thành viên BPC (t/h); 

- UBND, UBBC các xã: Minh Sơn, Sơn Hà,  

    Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thắng 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử Đại biểu  

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

(Kèm theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 19/4/2021 

của Ban pháp chế HĐND huyện) 

 

 

 I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định của pháp luật 

và chỉ đạo của cấp trên về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. 

 II. Kết quả thực hiện 

 1. Việc xác định tổng số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn được bầu; việc 

lập, tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND của cấp mình. 

2. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn như: Ủy ban 

bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử. Kiểm tra về thời gian, trình tự, thủ tục thành lập; 

số lượng, cơ cấu, thành phần các tổ chức phụ trách bầu cử. Việc thực hiện trách 

nhiệm của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương (lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ 

3); tình hình và kết quả việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… ứng 

cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn; việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi 

công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử; hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu 

cử. 

4. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri: Thẩm quyền, trách nhiệm lập 

danh sách cử tri; kiểm tra tính đầy đủ, chính xác trong việc lập danh sách cử tri.  

5. Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 

HĐND cấp xã, thị trấn theo từng đơn vị bầu cử; niêm yết danh sách chính thức 

và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

6. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử: Việc cụ thể hóa 

các kế hoạch tuyên truyền về bầu cử, kết quả công tác tuyên truyền tại xã, các 

thôn, khu khố (số cuộc, hình thức tuyên truyền, số băng zôn, khẩu hiệu); trang 

trí khánh tiết phục vụ công tác bầu cử. 

7. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất liên quan đến công tác bầu cử (con 

dấu, hòm phiếu, bảng niêm yết,…); các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử; công 

tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử. 

8. Việc các minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử 

đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn (nếu có). 

9. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Nguyên nhân? 

III. Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 
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