UY BAN BAU CU
TINH BONG THAP

CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

So: 03 /KH-UBBC

Dng Tháp, ngày E5 tháng 01 nám 2021

KE HOACH
THUC HIN CONG TAC BAU CU BiI BIEU QUOC HQI IuiOA XV
VA DI BIEU HQI BONG NHAN DAN CAC CAP
NHIM K' 2021 - 2026

So
TT

Ni dung cong Vice

Thôi diem
Thri dim kt thüc
bt du theo Luât
dnh

Co quan thirc hin

Co quan phi h9p

U ban nhn dan Tinh

". HDND va
Ban TT UBMTTQ VN Tinh

1

Thãnh 1p
ban bu cir Tinh (chm nht 105 ngày
10/01/2021 07/02/2021
tnrOc ngày bâu cü).

2

Thành 1p U ban bu c1r cp huyn (chm nh&t 105
10/01/2021 07/02/2021 U' ban nhán dan cp huyn
ngày trixOc ngày bu cü).

TT. HDND và Ban TT UBMTTQ VN
cp huyn

Thành lap US' ban bu c'ir cp xa (chm nht 105
10/01/2021 07/02/2021
ngày tri.rOc ngày bAu cü).

U5' ban nhin dan cp xä

TT. HDND va Ban TT UBMTTQ VN
cap xà

US' ban b&u cir Tinh

SO Ni vi, UBND cap huyn

4

In các tài lieu, cm nang phic vi cong tác bu cü

26/01/2021

15/5/2021

Dix kin chia dun vi bu cir dti biu Quc hi (QH)
30/01/2021 16/02/2021
và dai biu HDND Tinh.
6

U5' ban nhãn dan Tinh

Dix kin v& co cu, thãnh phn, s6 lircing di biu
ThuOng trrc HOi dng nhãn
01/02/2021 07/02/2021
HDND (chm nht là 105 ngày trtrOc ngày bu cir).
dan các cp

7 Dir trü kinh phi bu Cu.

25/01/2021 10/02/2021

US' ban nhãn dan Tinh

SO NOi vii, Ban TT.UBMTTQ VN Tinh, SO
Tài chinh, các Tiu ban

S
TT

2
Thôi diem
Thôi dim kt thüc
bt
theo Luât
dinh

Co quan thirc hin

Co quan phôi hçrp

U' ban nhân dn cp xã

UBND cp huyn phê chu.n

Hi ngh hip thuong 1n 1 bu Cu di biu QH
15/02/2021 17/02/2021
(chm nht 95 ngày trtthc ngày bu cir).

Ban TT.UBMTTQ VN
Tinh

Các T chüc thành viên cüa MTTQ VN,
TT.HDND, UBND, UBBC Tinh; di din
Ban TT UBMTTQ VN dtp huyn

Hi nghj hip thrnmg 1n 1 bu ci:r di biu HDND
10 (chm nh.t 95 ngày trithc ngày bu Cu trithc ngày 15/02/2021 17/02/2021
bu cr).

Ban TT.UBMTTQ VN
cac cp

Các T chüc thành viên cüa MTTQ VN,
TT.HDND, UBND, UBBC cüng cp

8

Ni dung cong vic

Chia khu vçrc bô phiu.

05/02/202 1 05/3/202 1

Diu chinh Ca cu thãnh phn, s6 1uçmg dai biu
Thu&ng tWc Hi dông nhãn
16/02/2021 22/02/2021
dan các cp
HDND (chm nht 90 ngày tnxàc ngày bu cü).
U ban bu Cu CC cp n djnh và cong b6 s don vj
bu cü, danh sãch các don vj bu CU Va SO 1ung
12
26/02/202 1 04/3/202 1
DBHDND &wc bAu mi don vj bu cü (chm
nht 80 ngày trtthc ngày bAu cr)

U ban bu cu cac cp

13

Thãnh lap Ban bu cr dai biu QH (châm nh.t 70
01/3/2021
ngày truOc ngày bu cü).

14/3/202 1

U ban nhãn dan Tinh

TT.HDND và Ban TT UBMTTQ VN Tinh

14

Thãnh lap Ban bu cir dai biu FIDND (chãm flhat
01/3/202 1
70 ngày tnthc ngày bu

14/3/202 1

U' ban nhan dan các cp

TT.HDND, Ban TT.UBMTTQ VN
cing cap

Dan vj, dja phixong t chüc giâi thiu ngu&i i'mg Cu,
15 1y kin cü tn ncii cong tác và 1p h so cüa ngithi 01/3/2021
ung Cu.

14/3/2021

Dan vj, dja phuang duçic
phân b nguñ i'rng cü

16

Nhn don, h so cüa nguYi tir irng cu di biu QH
22/02/202 1 14/3/202 1
(chm nht 70 ngày tniic ngày bu cu).

U' ban bu cü Tinh

17

Nhn don, h so cUa nguñ tr 1rng cü dai biu
22/02/202 1 14/3/202 1
HDND (chm nhAt 70 ngày tnrâc ngày bu cu).

U ban bu Cu CC cap

So
TT
18

Ni dung cong VIC

3
Thoi diem
Thô'i diem ket thtIc
bt du theo Luât
dinh

U' ban btu Cu giri torn tat tiêu sr cüa ngu&i lrng CU
10/3/2021
dai bik QH dn Ban 111'.UBMTTQ VN Tinh

19 Lp danh sách cü tn

01/3/2021

Co quan thic hin

19/3/2021

Ur ban bu cü Tinh

17/4/2021

Ur ban nhêin dan cAp xã

T bu cir, Ap, khóm
Các T chirc thânh viên cüa MTTQ VN,
TT.HDND, UBND, UBBC Tinh; dii din
Ban TT UBMTTQ YN cap huyn

Hi nghj hip thucing thn 2 bu cir dti biu QH
20
07/3/2021
(chm nhAt 65 ngày tnxâc ngày bu ci'r).

19/3/2021

Ban TT UBMTTQ Tinh

U' ban bu cr gui torn tt tiu sü cüa ngu&i ung cir
21 daj biu HDND dn Ban TT UBMTTQ Viêt Narn 07/3/2021
cüng cap

16/3/2021

US' ban bâu cir các cap

HOi nghj hip thucmg 1.n 2 bu cir d?i biu HDND
07/3/2021
(chm nhAt 65 ngày trurc ngày bu cir).

19/3/2021

Ban TT.UBMTTQ VN
các cap

22

Co quan phi hçrp

Các T chirc thành viên cüa MTTQ VN,
TT.HDND, UBND, UBBC cüng cap

Ca quan, dan vj ncñ ngix&i
ung Cu cong tác, lam viçc,
Ban TT.UBMTTQ VN Tinh, Ca quan, dan
Ban thumg tWc UBMTTQ
.
vi co ngum uxng cur, UBND cap xã
VN cAp xA nai ngu&i ung
cu cu trü

23

LAy S' kiên cr tr fbi lam V1C Va fl(Y1 CU tru cua
12/3/202 1
ngu&i 1rng cu.

21/3/2021

24

Thanh 1p T bAu cir (chm nhAt 50 ngày truac ngày
18/3/202 1
bâu cu).

03/4/2021

US' ban nhân dan cAp xâ

TT.HDND, Ban TT UBMTTQ VN cAp xã

25

Niêm yt danh sách Cu tn (chm nhAt 40 ngay ti1ICYc
01/4/2021
ngày bâu cu).

13/4/2021

US' ban nhân dan cAp xä

T bu cu, Ap, khóm

Xác minh va trá ibi cac vi ViC cu tn nêu len d6i vbi
26 ngu?yi irng cü (chãm nhAt 40 ngày truâc ngày bu 01/4/2021
cu).

Thu trixOng ca quan, to
chuc cO ngui ing Cu; thu
13/4/202 1 trumg co quan cAp trên cña
co quan, t chüc có nguxti
üng Cu.

UBND cAp xã nai ngi.rô1 irng cü cu trü.

4
S
TT

Ni dung cong ViçC

Thbi diem
Thôi dim kt thüc
bt du theo Luat
djnh

Co quan thrc hin

Co quan phi hp
Các T chrc thành viên cüa MTTQ VN,
TT.HDND, UBND, UBBC tinh; di din
Ban TT UBMTTQ VN dtp huyn
Các T chrc thành viên cüa MTTQ VN,
TT.HDND, UBND, UBBC cüng ctp

Hi ngh hip thuong ln 3 bu cü di biu QH
27
11/4/2021
(chm nht 35 ngày trithc ngày bu cir)

18/4/2021

___
Ban TT UBMTTQ VN
Tinh

Hi ngh hip thucing thn 3 bu cü di biu HDND
11/4/2021
(chm nht 35 ngày truâc ngày bu cir)

18/4/202 1

Ban TT.UBMTTQ VN
các cap

Cu tn khiu ni v& vic lap danh sách cü tn (trong
vông 30 ngày k tü ngày niêm yt danh sach); Ca
29 quan lap danh sách cr tn giài quyt và thông báo kát 12/4/202 1
qua giãi quy& cho ngui khiu ni (trong th&i hn
05 ngay).

12/5/202 1

U' ban nhãn dan c.p xä
hoac TOa an nhân dan cp
huyn

GIn biên ban Hi nghj hip thuong ln 3 và danh
30 sách chinh thlrc ngirii 1mg dr v US' ban bu elm 17/4/2021
(cham nht 30 ngày trurc ngày bu :r).

23/4/2021

Ban TT.UBMTTQ VN
cac cap

UBBC dung cap

Dr kin danh sách ngithi 1mg elm theo tlmng don VI
20/4/2021
bâu dr.

22/4/2021

US' ban bu cIn các cp

TT.HDND, Ban TT UBMTTQVN,
nhftng ngui 1mg elm cling cap

Cong b6 danh sách nhi:tng ngu&i 1mg elm theo tlmng
32 dan vi bu cIt (chn nht 25 ngày truâc ngày bu 25/4/202 1
clr).

28/04/2 1

US' ban bu elm các cp

Ban b&u elm, UBND c&p huyn, cap xã

Niêm yt danh sách nhlmng ngu&i 1mg dr (cham nht
27/4/202 1
20ngày tuâcngàybucIr).

03/5/202 1

Ban bu ci:r

T b&u cIt và UBND cp xã

28

31

Nglmng vic xem xét, giãi quyt khiu nai, th cáo,
kin nghj v ngu&i lmng cIt va vic 1p danh sách
nhling ngui 1mg cIt tIn ngày 12/5 (10 ngày trilOc
34 ngày b&u elm). Sau do ehuyn toàn b h so v khiu 12/5/202 1
nai, t6 cáo chua dime giái quyt dn US' ban Thung
vi Quc hi hoac Thu&ng trirc HDND d tMp t%ic
xem xét, giái quyt theo thm quyn

Hi dng bu cIt Quc gia,
US' ban b&u elm, Ban btu Cu;
Ban TT UBTUMTTQ VN;
thu tnthng co quan, t chIne
Ban
TT.UBMTTQ
VN tinh; UBND c.p xà
12/5/202 1 eO ngithi 1mg elm; thu tru&ng
nci nguOi 1mg elm cu trCi
ca quan cp trén cUa ccn
quan, t chmnc có ngu&i 1mg
cIt

S
TT

Ni dung cong VIçC

5
Thôi diem
Thôi dim kt thüc
bt du theo Luât
dinh

Co quan thirc hin

Co quan phi h9'p

T chüc cho ngtthi üng cü tip xüc cir tn và vn
02/5/202 1
dngbucü.

21/5/202 1

Ban TT.UBMY1'Q các cap

UBND và Ban TT.UBMTTQ cap huyn,
capxa

02/5/202 1

18/5/202 1

U' ban bu cr các cp

Ban bâu cir, UBND cp huyn, cp xã

Trong thi hin 10 ngày (tInh dn ngày bAu cfr), t
37 btu cii phái thuing xuyên thông báo cho cü fri bitt 12/5/202 1
ngày, gRi, dja dim bô phiu.

22/5/202 1

T bu cü

UBND cp xã, âp, khóm

38 Chun bj, trang hoàng phông bô phiu.

22/5/202 1

T6 bu cir

UBND cAp xã, p, khóm

36 Tp hun bu cir.

39

19/5/202 1

NGAY BAU CU' DAJ BIEU QUOC HO! KIIOA XV VA Di1 BIEU HQI DONG NHAN DAN CAC CAP NfflM K( 2021 - 2026
CHU NHiT NGAY 23/5/2016

40 T chirc ngày bó phiu.
41 Kim phiu, 1p biên bàn kim phiu.

Ngày 23/5/202 1

23/5/2021

24/5/2021

T bu cü
T bu cü

Lp và gri biên bàn xác djnh k& qua btu cü di biu
QH a dan vj bu cir (03 bàn) dn hOi dng bAu Cu
42
23/5/202 1 28/05/202 1
quôc gia, U' ban bu ci:r tinh, UB.MTTQVN tinh
(chm nhAt là 05 ngày sau ngày bu cr).

U ban b&u cr các cAp

Lp va gCni biên bàn xác djnh kt qua bAu Cu di biu
HDND a dan vi bu cü (04 bàn) dn US' ban bAu Cu
23/5/202 1 28/05/202 1
cüng cap, TT.HDND, UBND, U5' ban MTTQVN
cing cAp (chm nhAt là 05 ngày sau ngày b&u cü.

US' ban bu cü các cAp

UBND cAp xà, h.p, khóm

S
TT

Nôi dung cong V1çC

6
Thoi diem
Thai dim k& thüc
bt du theo Luât
dnh

Lp va gi'ri biên bàn xác djnh kt qua bAu cir di
biu Quc hi a tinh (04 bàn) dn HOi dng bu cfr
44 quóc gia, U ban Trung uong MTTQ Vit Nam, US' 23/5/202 1
ban MTTQ Vit Nam Tinh (chm nht 07 ngày sau
ngày bu cü).
U5' ban bu cCr cac cAp 1p biên bàn thng kt cuc
bu cü di biu HDND ma mInh quãn iS' (06 bàn);
cAp huyn, xâ gui HDND, UBND, MTTQ Vit Nam
27/5/2021
cing cap và cap trên trrc tiép; tinh g1ri HDND,
UBND, MTTQVN cüng cAp, UBTVQH, ChInh phU,
UBTISMTTQ Viêt Nam.
U5' ban bâu cr cac cp can cü vào biên bàn tong k&
cuc bu cr, cong b kt qua bu cü và danh sách
46
29/5/202 1
nhüng ngträi trüng cü HDND cAp mInh (chrn nhAt
10 ngày sau ngày bu cü).
''

BAu cr them (nu co) (chm nhAt 15 ngày sau ngày
25/5/202 1
bAucüdAutiên).

BAu cü 1i trong tru?mg hçip dan vj bu ci'r có s ci
tn bO phiu chua dt qua mt nüa t6ng s Cu tn ghi
48
25/5/202 1
trong danh sách cr tn (chm nhAt 15 ngày sau ngày
bu cfr du tiên).
Bu cr 1i trong tnthng hqp hU5' bO kt qua bu cir i
khu vrc bO phiu, dan vj bu cü có vi phm pháp
25/5/202 1
1ut nghiêm tr9ng (chm nhAt 15 ngày sau ngày b&u
ci'r du tiên).
Khiu ni v kt qua bu cr dti biu Quc hi phãi
giri dn Hi dng bu cü quc gia chm thAt 05
50
ngày k tr ngày cong b kêt qua bu ci:r di biu
Qu6c hôi.

Co quan thirc hin

30/5/202 1

U5' ban bu ci'r Tinh

30/5/202 1

US' ban bu cü các cAp

01/6/2021

U5' ban bâu cü các cap

06/6/202 1

U5' ban bAu cir các cAp

06/6/202 1

U5' ban b?tu Cu CC cap

06/6/202 1

US' ban bu cr các cAp

US' ban bAu cir cac cAp

Co quan phôi hçrp

So
TT

Nçi dung cong viçc

7
Thô'i dim
Thoi diem ket thuc
theo Lut
bt du
dinh

Co quan thirc hiçn

•Khiu ni v kt qua bu cCx di biu HDND phãi
51 gCri dn Ur ban bu cir chm nht 05 ngày k tir
ngày cong b kt qua bu cü d.i biu HDND.

ban b.0 ci các cAp

Ur ban bu cü có trách nhim xem xét, giâi quyt
52 khiu nai v& két qua b&u cii HDND trong thi hn
20ngàykngàynhndugckhiun.i

US' ban btu cü cãc cAp

Co quan phoi hqp

53 Quy& toán kinh phI bu cü.

06/6/202 1

15/6/2021

U5' ban btu cü cac cAp

UBND, Ban TT UBMTTQVN VN cüng cap

54 Tong ket bau cu.

15/6/202 1

30/6/2021

Uy ban bau Cu cac cap

TT.HDND, UBND và Ban TT UBMTTQ
VN cung cap

Noi nhiin:
- TT.TU; TT.HDND Tinh;
- CT, PCT.UBND Tinh;
- Các cci quan, ban Dâng Tinh;
- MTTQ và các doàn the Tinh;
- Các si, ban, ngành Tinh;
- TT.HDND, UBND cAp huyn, cAp xä;
- UV UBBC Tinh;
- Ltru: VT, SNV(05b).

