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Can cir Lut Bâu cr di biêu Quôc hi và di biêu Hi dông nhân dan ngày
25/6/20 15; Quyêt djnh so 175/QD-UBND ngày 22/01/2021 cüa Uy ban nhân dan
tinh Ninh BInh ye thành 1p
ban bâu cir di biêu Quôc hi khoá XV và bâu ci'r
di bieu Hi dông nhân dan tinh Ninh BInh, nhim kS' 2021-2026 (sau day gçi tat
là Uy ban bâu cr tinh); thrc hin kiên chi do cüa Thr?mg trrc Tinh üy ti
Thông báo so 282-TB/lU ngày 29/4/2021, Uy ban bâu C: tinh ban hành Kê hoch
kiêm tra cong tac chuân bj cho cuc bâu cr dai biêu Quôc hi khóa XV và bâu c1r
di biêu HOi dông nhân dan các cap tinh Ninh BInh nhim k' 202 1-2026 trên dja
bàn tinh, the nhu sau:
!. MUC BId, YEU CAU
1. Mic dIch: Kim tra cong tác chun bj cho cuc bu cr di biu Quc hi
khóa XV và bau ctr di bieu Hi dông nhân dan các cap tinh Ninh BInh, thim k'
2021-2026 nhäm nãm bat tInh hInh triên khai, th%rc hin ti các dan vj, dja phrang
dê kjp th?ñ lânh dao, chi do thrc hin cong tác bâu cü dung thai gian, quy trInh,
quy djnh; dam bão cuc bâu trên dja bàn tinh thành cong tot dçp.
2. Yêu cu: Vic kim tra phâi dam bâo hiu qua, an toàn, tit kim, thit thixc
và dng tiên d, thi gian.
!!. NO! DUNG, H!NH THiTC VA THOI GIAN KIEM TRA
1. Kim tra In thfr nht
1.1. N3i dung kim Ira
1.1.]. Két qua thy'c hin

- Kt qua trin khai cong tác lãnh do, chi do cho cuc bu cr di biu
Quoc hi khoá XV và bâu cir dai biêu Hi dông nhân dan các cap tinh Ninh BInh,
nhim k' 202 1-2026.
- Vic thành 1p các t chirc phii trách bu cr cp huyn, cp xã.

2
- K& qua t chi'rc thrc hin các bithc cüa quy trInh hip thi.rang cüa cp
huyn, cap xä.
- Vic phê chun các khu v1rc bô phiu, thành 1p T bu cir và niêm yet
danh sách cir tn.
- Vic lip, cong b& niêm yt danh sách chinh thirc nhüng ngi.thi üng Cu di
biéu Hi dông nhân dan cap huyn, cap xâ.
- Vic trin khai cong tác bào v an ninh, trt tir an toàn xâ hi, y t và giãi
quyêt don thx khiêu nai, to cáo trén dja bàn. Dc bit là vic triên khai các ni dung
ye dam bão phông chông djch bnh Covid- 19 tnrOc, trong và sau cuc bâu ccr.
- Kt qua kim tra, giám sat cong tác bu cu.
- Cong tác thông tin, tuyên truyn cho cuc bu cir.
- Cong tác chun bj các diu kin vt chit phiic vli cuc bu
phân bô kinh phi, dóng horn phiêu, các cor sâ 4t chat khác.

nhu: vic

1.1.2. Nhirng n5i dung cong vic tiê'p tyc triJn khai dé'n ngày bu ct
1.1.3. Khó k/ian, vzthng mac (né'u co).
1.1.4. Déxuát, /dên nghj (nêu co).
1.2. If,nh tlzá'c kiJm Ira
- Xem xét báo cáo kt qua thrc hin nhim vii cüa các dan vj, dja phuang;
- Kim tra thrc t ti mt s khu virc bO phiu cüa các xã, phung, thjtrn;
mt sO Uy ban bâu ci'r cap xã và lam vic vâi Uy ban nhãn dan, Uy ban bâu cir
huyn, thành phô.
1.3. Thai gian kkm Ira: T ngày 08/5/202 1 dn ngàyl4/5/2021 (Thai gian
kiêm Era cy the tgi các dja phwcrng do Trtthng Doàn kiêm Era quyêt djnh và
thông báo sau).
.X

A

2. Kiem tra lan thu haL
2.1. N3i dung kiém Ira
2.1.1. Ke't qua thyv hin
- Kim tra tin d hoàn tht các cOng vic chuAn bj cho Ngày bu cu.
- K& qua d.y mnh cong tác tuyên truyn phiic vi cuc bu cu nh11 tuyên
truyên trên h thông truyên thanh ba cap; qua các hi nghj quân, dan chInh, Dãng;
vic ké, v khâu hiu, panO, áp phIch... tao cho ngày bâu cü rrc ri ci boa, dam
bâo khI the thirc sir là ngày hi cüa toàn dan;
- TInh hInh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xA hi và cong tác dam bâo y t
trong Ngày bâu cu.
- Kêt qua kim tra, giám sat cOng tác bu cu.
- Kt qua giài quyt kbiu nai, t cáo lien quan dn cOng tác bu cu cüa cp
huyn, cap xâ.
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2.1.2. Nhuing n3i dung cong vic triln khai trwác và trong Ngày báu cü
2.1.3. Khó khän, vwóng mc ('nê'u c6).
2.1.4. Dxuá't, kiln nghj ('nlu co).
2.2. Rinh tIu'c kilm Ira
- Xem xét báo cáo kt qua thirc hin nhim v1i cüa các don vj, dja phuong;
- Kim tra thirc th ti mt s khu virc bô phiu cüa các xâ, phuing, thjtrn;
mt so Uy ban bâu cir cap xã và lam vic vi Uy ban nhân dan, Uy ban bâu ci'r
huyn, thành phô.
2.3. TIu'i gian kilm Ira: Tü ngày 17/5/2021 dn 21/5/2021 (Thai gian
kiém tra cy the tgi các dja phtro'ng do Trithng Doàn kiém tra quyêt djnh và
thông báo sau).
III. TO CHITC THVC HIN
1. Van phông Tinh üy
- Phi hçxp vói Sâ Ni vii chu.n bj ni dung phic vi các Doàn kim tra cüa
Uy ban bâu Cu tinh.
- B trI can b, cong chrc tham gia các Doàn kim tra do BI thu Tinh üy,
Phó BI thu Thuông trirc Tinh üy lam Truàng doàn.
2. Van phông Hi dng nhân dan tinh
- Phi hçip vâi Sâ Ni vi chun bj ni dung phic v các Doàn kim tra cüa
Uy ban bâu cü tinh.
- B tn can b, cong chirc tham gia các Doàn kim tra do Lãnh dao Hi dng
than dan tinh lam Truing doàn.
3. Van phông Uy ban nhãn dan tinh
- Phi hçip vâi Sâ Ni vi chun bj ni dung phic vii các Doàn kim tra cüa
Uy ban bâu ci.'r tinh.
- Bô trI can b, cong chrc tham gia các Doàn kim tra do Lành do Uy ban
nhân dan tinh lam Truâng doàn.
4. S& Ni vii
- Tham mixu cho Uy ban b.0 cir tinh Quyt djnh thành 1p các Doãn kim tra
cüa Uy ban bâu ci:r tinh.
- Tham mru cho Truâng các Doán kim tra xem xét, quy& djnh thii gian
kiêm tra và thông báo cho các dja phucrng dixçic kiêm tra.
- B trI can bô, cong chirc phii trách cOng tác b&u Ca tham gia và th1rc hin
nhim vi tham muu, tOng hqp, chuãn bj ni dung ph%ic vi hoit dng cüa các
Doãn kiêm tra.
- Tng hcip, báo cáo kt qua kim tra (sau khi kIt thzc các dcit kilm tra,) v
Ban Chi do, lãnh do cuc bâu cu tinh vá Uy ban bâu cu tinh.
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5. Uy ban nhãn dan huyn, thành ph
- Tng hqp, báo cáo cong tác chun bj cho cuc bAu c11 di biu Quc hi
khóa XV và bâu c1r cti biêu Hi dOng nhân dan các cap tinh Ninh BInh nhim k5'
2021-2026 trén dja bàn, gài ye Uy ban bâu ci'r tinh (qua Si Ni vii), cii the:
+ Báo cáo phiic vi kim tra dçit 1: Truâc ngày 08/5/2021.
+ Báo cáo phiic v11 kim tra dçit 2: Truâc ngày 17/5/202 1.
- Chü trI, phôi hçp vâi Sâ Ni vii tham miiu cho Doàn kim tra 1ira chçn,
kiêm tra tai các khu vrc bó phiêu cüa các xâ, phu?mg, thj trân trên dja bàn.
- Chun bi các diu kin lam viêc vOi Doàn kim tra.
Trên day là K hoach kim tra cOng tác chun bj cho cuc bAu cü dai biu
Quôc hi khóa XV và bâu cir dai biêu Hi dông nhân dan các cap tinh Ninh BInh
nhim kS' 2021-2026. Uy ban bâu Cu tinh dê nghj các c quan, don vj, các tO chrc
phii trách bâu cr, các cap, các ngành triên khai thrc hin./. ,
Noi nh?mn:
- Thring trirc Tinh üy;
- Thix?n trirc HDND,
UBND, Uy ban MTTQ tinh;
- Thãnh viên Ban Chi dao, länh dao
cuôc bâu cCr tinh;
- Các thành vien Uy ban bâu cir tinh;
- Van phông Tinh üy;
- Van phong HDND tinh;
- Van phông UBND tinh;
- S& Ni viii;
- T1iuo'ng trirc Huyn Uy, Thành üy;
- Uy ban nhân dan huyn, thành pho;
- Uy ban bâu cCr huyn, thãnh phô;
- Dài Phát thanh và Truyén hInh tinh;
- Báo Ninh Bmnh;
- Lu'u VT, UBBC.
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