
 1 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐBHĐND 
THÀNH PHỐ KHÓA XI 

Số:    02 /KH-UBBC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hội An, ngày 15 tháng 3 năm 2016 
  

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, triển khai cuộc bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và xã, phường  
nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hội An 

 

 Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (gọi chung là cuộc bầu cử) trên địa bàn thành phố bảo 
đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, Uỷ ban Bầu cử đại 
biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 xây dựng kế hoạch Kiểm tra, 
giám sát công tác tổ chức, triển khai cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành 
phố và xã, phường nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hội An như sau: 

 1. Mục đích yêu cầu: 

 1.1. Mục đích: 

 Thông qua kiểm tra để kịp thời giúp cho các địa phương chấn chỉnh những 
hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức, triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu HĐND các cấp theo luật định. 

 1.2. Yêu cầu: 

 - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công 
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử. Bảo 
đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng Pháp luật, an toàn, tiết 
kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

 - Bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng  
trong công tác cán bộ; bầu đủ số lượng ĐBQH và ĐBHĐND theo quy định của 
Pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý. Đảm bảo sự đồng 
bộ trong viêc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ 
lãnh đaọ chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở địa phương. 

 - Nội dung kiểm tra phải đi vào từng nội dung cụ thể trọng tâm trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử. 

 - Kết quả kiểm tra qua từng đợt, từng địa phương, đơn vị được tổng hợp 
đánh giá thông qua báo cáo của mỗi Đoàn Kiểm tra. 

 2. Nội dung kiểm tra: 

 2.1. Nội dung kiểm tra đợt 1: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN và 
các Đoàn thể về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các 
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cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (các văn bản cụ thể và việc tổ chức hội nghị triển khai 
công tác bầu cử); 

- Thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường (chậm nhất 105 ngày 
trước ngày bầu cử (07/02/2016), 9 - 11 thành viên);  

- Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số 
lượng người được giới thiệu ứng cử đại biều HĐND (chậm nhất là 80 ngày trước 
ngày bầu cử (03/3/2016); 

- Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường (chậm nhất là 70 ngày 
trước ngày bầu cử (13/3/2016), 7 - 9 thành viên; trình tự, thủ tục, số lượng, thành 
phần, phân công nhiệm vụ …); 

- Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất (chậm nhất là 95 ngày trước 
ngày bầu cử (17/02/2016); Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai (chậm nhất 65 ngày 
trước ngày bầu cử (18/3/2016); 

- Hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND (Các mẫu theo quy định của Hội đồng 
bầu cử Trung ương); 

- Nội dung, hình thức và thời gian tuyên truyền về công tác bầu cử;. 

 2.2. Nội dung kiểm tra đợt 2: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN và 
các Đoàn thể về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (các văn bản cụ thể và việc tổ chức hội nghị triển khai 
công tác bầu cử); 

- Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (chậm 
nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử (02/4/2016), 11 - 21 thành viên);  

- Lập, niêm yết danh sách cử tri (40 ngày trước ngày bầu cử (12/4/2016)); 

- Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba (chậm nhất 35 ngày trước ngày bầu cử 
(17/4/2016); 

- Việc xác minh, trả lời, giải quyết các ý kiến, vụ việc, khiếu nại của cử tri về 
công tác bầu cử (nếu có); 

- Nội dung, hình thức và thời gian tuyên truyền về công tác bầu cử. 

 2.3. Nội dung kiểm tra đợt 3: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN và 
các Đoàn thể về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (các văn bản cụ thể và việc tổ chức hội nghị triển khai 
công tác bầu cử); 

- Lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBHĐND theo 
từng đơn vị bầu cử (25 ngày trước ngày bầu cử (27/4/2016); 

- Niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp tại khu vực bỏ 
phiếu (chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử (02/5/2016); 
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- Việc xác minh, trả lời, giải quyết các ý kiến, vụ việc, khiếu nại của cử tri về 
công tác bầu cử (nếu có); 

- Nội dung, hình thức và thời gian tuyên truyền về công tác bầu cử ĐBQH và 
HĐND các cấp; hình thức trang trí tại các điểm niêm yết danh sách cử tri, địa điểm 
bỏ phiếu. 

Ngoài các nội dung trên, các Đoàn Kiểm tra có thể kiểm tra các nội dung 
khác liên quan đến công tác bầu cử khi xét thấy cần kiểm tra. 

 3. Thời gian kiểm tra:  

 Các Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra trong 3 đợt: 

 - Đợt 1: Từ ngày 19/3/2016 đến ngày 21/3/2016; 

 - Đợt 2: Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 25/4/2016; 

 - Đợt 3: Từ ngày 13/5/2016 đến ngày 20/5/2016; 

 UBBC sẽ có thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các địa phương. 

 4. Địa điểm Kiểm tra: 

Tại trụ sở UBND các xã, phường và các đơn vị bầu cử. 

 5. Thành phần của địa phương làm việc với Đoàn: 

 Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN và Thường trực 
UBBC xã, phường. 

 6. Tổ chức thực hiện: 

 Căn cứ Kế hoạch này, các đồng chí Trưởng đoàn và Thành viên các Đoàn 
Kiểm tra bố trí thời gian kiểm tra tại các địa phương, phân công thành viên kiểm 
tra cụ thể, đầy đủ các nội dung kiểm tra trong từng đợt; đồng thời giúp các địa 
phương thực hiện đúng quy trình, thủ tục và các công việc khác phục vụ công tác 
bầu cử. Kết thúc các đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả về UBBC thành 
phố để theo dõi, chỉ đạo. 

 Đề nghị các địa phương chuẩn bị báo cáo theo nội dung kiểm tra và bố trí 
thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, triển khai cuộc 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và xã, phường nhiệm kỳ 2016-2021 
trên địa bàn thành phố Hội An, đề nghị các địa phương và cá nhân có liên quan 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBBC tỉnh QN; 
- UBMTTQVN Tỉnh QN; 
- Sở Nội vụ; 
- Thường vụ Thành uỷ, TTHĐND, UBND, 
UBMTTQVN Thành phố; 
- Đảng uỷ, UBND xã, phường; 
- UBBC xã, phường;  
- TV ĐKT; 
- Lưu VT-TH; UBBC; Nội vụ. 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

Nguyễn Văn Dũng 
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