u'c BAN BAU c1
TLNH BONG THAP

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

S: Of /QD-UBBC

Ddng Tháp, ngàyZetháng 01 nám 2021

QUYET BJNH
Vê vic ban hành Quy ch lam viêc cüa W ban bâu cr tinh Bong Tháp
UY BAN BAU cij' TINH BONG THAP
Can cv Luát báu c1c dcii biêu Quóc hói và dQi biêu H(5i dóng nhán dan
nám 2015,
can th Nghj quyê't s 133/2020/QH]4 ngây 17/11/2020 cia Quc hi ye
Ngày báu ct'r dgi biêu Quóc hói khóa XV và dgi biéu Hf2i dông nhán dan các cap
nhiêm kj) 2021 - 2026,
Can ci Quyê't dinh so' 07/QD-UBND-TL ngày 19/01/2021 cza U)' ban nhán
dan tInh DOng Tháp ye vic thành 1p U ban báu th tinh DOng Tháp,
U3) ban bu cic tinh DOng Tháp ban hành Quy cM lam vic, nhw sau:
QUYET BINH:
Biu 1: Ban hành kern theo Quyt djnh nay là Quy ch lam vic ccia U'
ban bu cir tinh Dng Tháp thirc hin cong tác bu ct'r d4i biu Quc hi khóa XV
và di bik Hi dng nhân dan các cp nhim k/ 2021 - 2026.
Biu 2: Quyt djnh nay có hiu 1irc ké ti'1 ngày k.
Biu 3: Chü tjch, Phó Chü tjch U ban bâu ci:r Tinh, các U' viên và các Ca
nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyt dnh nay.!.

Ncrinhân:
- VP HQi dông bâu cü quc gia (b/c);
-TTTinhU$';
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN Tinh;
- Thànli viên Ban Chi dao bâu cCr Tinh;
- Thành viên U ban bâu cr Tinh;
- Cãc co quan Dãng, Doãn the Tinh;
- Các So, ban, nganh Tinh;
- BCH QS tinh, Cong an tinh; BCH BDBP Tinh;
- HDND, UBND, UBMTTQVN huyn, thành pho;
- Các co quan báo, dài;
- Luu: UBBC Tinh (SNV).

NBAU CITiNH
T!CH

\àn Thäng
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QUY CHE LAM VIC
CUA U' BAN BAU
TINH PONG THAP
(Ban hành kern theo Quye't dinh sO4/QDUBBC ngàytháng 01 nám 2021 cüa
Uj ban báu cz. tinh Dông Tháp)
cir

Chtro'ng I
QUY D!NH CHUNG
Diêu 1. Pham vi diu chink
1. Quy ch nay quy djnh v nguyen tic, nhim vii, quyn han, trách nhim,
quan h lam vic ciia U' ban bu Tinh.
2. Các t chirc phic vii bu Cu và thành viên US' ban bâu cü Tinh có trách
nhim thirc hin Quy ch nay.
.A

A

S

Dieu 2. Nguyen tac lam vice
1. Báo darn nguyen tc lãnh dao cüa Dâng, tuân thu các quy djnh pháp luat
cüa Nhà nuóc.
2. US' ban bu cCr Tinh hot dng theo ch d tp th k& hçp vói trách nhiêm
cüa Chü tich US' ban bu cir Tinli.
3. Bão dam cong khai, dan chti, 4cing pháp luat; phi hçip chat chë, dng b
gitra các ca quan, th chirc Co lien quan trong cong tác bu ccr.
Biu 3. Cách thfrc giãi quyt cong vic trong cong tác bu cr
1. U5' ban bu cü Tinh thão Iun tp th và quyt djnh theo cia s di vOi các
v.n d thuc thm quyn cüa U5' ban b.0 ccr Tinh:
a) Các cuc hpp di.rqc tin hành khi có It nhât hai ph.n ba tng s thành vien
US' ban b.0 cCr Tinh tham du.
b) Các quy& djnh cüa US' ban bu cCr Tinh ducic thông qua khi có qua nira
tng s thành viên US' ban bAu ci'r Tinh dng S'.
2. Di vi mt so van dé do yêu câu cap bach, không th chirc h9p US' ban
bu cir Tinh dugc thi Thi.thng trirc US' ban bâu cCr Tinh gCri van ban 1y S' kin các
thành viên US' ban bAu cCr Tinh truàc khi ChO tjch, các Phó Chütich US' ban b&u cr
Tinh xem xét, quyt djnh.
3. Trong qua trInh th1rc hin cong tác bu cCr nêu trir&ng hcp cn thit, khn
cp thI Chñ tjch, Phó ChÜ tjch US' ban bâu cir Tinh quyt djnh chi dao, diu hành
quyêt djnh ni dung chi dao, diu hành do.
ngay và chju trách nhim cá nhân
ye
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4. Co quan thuè'ng tnrc cüa U' ban bu ccr Tinh dat tai s Ni vii tinh Dông
Tháp, dja chi: S 02, dung Dng Van BInh, phthng 1, thành ph6 Cao Lãnh; có con
du và kinh phi hoat dng theo quy djnh cüa pháp lut.
Chuong IL
NHI1M VU, QUYEN HAN VA TO cIIYC, HOJT DQNG
CUA UY BAN BAU CU'TINTI
Diu 4. Nhim v11 quyn hn
U ban bu cr Tinh M chirc thirc hin nhim vii, quyn han bu ci:r dai biêu
Quc hikhoá XV và di biu Hi dng nhân dan các Cap nhim k' 2021 - 2026
theo quy dinh tai Diu 23 cüa Luât bu ct'r dai biu Quc hi vâ dai biêu Hi dông
nhân dan nàm 2015 và cac van bàn lành dao, chi dao, quy djnh, huâng din cüa Co
quan có thm quyn.
Diêu 5. T chüt và hot dng
1. Thirôrng trIc U ban bu cfr Tinh
Tinh, gm: Chü tjch, các Phó Chü tjch U'
a) Thithng trixc U ban bu
ban bu
Tinh là b phn lãnh dao trrc tip chi dao, diu hành mi boat dng
cCta cuc bu cr di biu Quc hi khoá XV và dai biu Hi dng nhân dan các
cp nhim k' 2021 2026 theo quy djnh cüa Lut bAu cr dai biu Quc hi và dai
biu Hi dng nhân dan nãm 2015 và các van bàn länh dao, chi dao, quy djnh,
hithng dn cüa co quan có thm quyén.
b) Thixng trrc U' ban bu ct:r Tinh hoat dng theo six phân cong cOa Chü
tich U) ban bu cii'r Tinh.
2. Các to chfrc gitip vic
a) Tiêu ban Tuyên truyên
Tiêu ban tuyên truyên có trách nhim giáp
ban bu Cu Tinh chi dao cong
tác thông tin, tuyên truyên bâu cCr dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biu Hi dng
nhân dan các cp nhim kS' 2021 - 2026 trên dja bàn Tinh tnrâc, trong và sau b.0
cir. Kt thüc hot dng khi U' ban bâu cir Tinh kt thiic nhiêm vu.
b) Tiêu ban Bão dam an toàn, an ninh, trât Lu'
Tiu ban Co trách nhim git1p U ban bu cfr Tinh chi dao cong tác bâo dam an
toàn, an ninh chInh trj, trt tx xä hi trong th&i gian chun bj, tin hành bu ci'r dai
biêu QuOc hôi khóa XV và dai biêu Hi dOng nhán dan các cap nhiêm k' 2021 - 2026
trên da bàn Tinh. Kêt thüc boat dng khi U ban b Cu Tinh két thOc nhiêm vu.

C)

.

ieu ban Giat quyet khieu ni, to cao

Tiu ban có trách nhim giüp U ban bu cir Tinh ch do giái quyêt khiêu
nti, to cáo trong thai gian chun bi, tin hành bu ccr di biu Quc hi khóa XV
và di biêu Hi dông nhân dan các c.p nhim kS' 2021 - 2026 trên dja bàn Tinh.
Kêt thiic hot dng khi U' ban bu ci'r Tinh k& thác nhim vy.
d) Tiêu ban Co s& vat cht
Tiu ban có trách nhirn giüp U' ban bâu cir Tinh cp, phát, quàn l, sCT
dung, quyét toan kinh phi, vat ttr phuc vu bau cu va cac hoat dông hôi hop, di
lai, cua Uy ban bâu Cu Tinh trong thai gian chuân bi, tiên hanh bâu Cu dai biêu
Quôc hôi khoa XV va dai biêu HOi dông nhân dan cac cap nhiêm ky 2021 - 2026
trên dia ban Tinh Két thuc hoat dông khi Uy ban bâu cu Tinh kêt thuc nhiêm vu
d) T giüp vic U ban bu cii' Tinh
Giüp U' ban bu ctr tinh xCr 1, huo'ng dn nghip v1J bu cCr; tham mu'u Chü
tich, cac Pho Chu tich Uy ban bâu Cu Tinh ky cac van ban thông thuang dê don
doe, xu ly, diêu hanh kip tiên do bâu Cu, chuân bi nôi dung cac cuOc hop Uy ban
b.0 cfr tinh; thirc hin cOng tác báo cáo dung tin d theo quy djnh cüa Trung
uo'ng, chiu trach nhiêm in an tai lieu, biêu mu dê phuc vu bâu cu, phân phôi tai
1iu dn CáC t chCrc bu cii'; ph& hgp vri S Tài chInh gh'ip U ban bu cCr Tinh
phân b& quyt toán kinh phi b.0 cir; theo dOi, tham mixu pMi hçip chi dao cong tác
bAu cü dai biu Quc hi khóa XV và dai bik F1i dng nhân dan các cp nhim
k' 2021 - 2026 trén dja bàn Tinh. Kt thiic hoat dng khi U' ban bu cCr Tinh kt
thiic nhiêm vu.
Chtro'ng III
TRACH NHIM GIAI QUYET CONG VIC BAU cU'
Diu 6. Trách nhim cfla Chil tjch U ban bu cir Tinh
1. Chü tjch U ban bu ctr Tinh là nguii chi dao, diu hành toàn diên moi
hoit dng ciia Ur ban bu ci1 Tinh theo quy djnh ciia Luât bu cii dai biu Quc
hi và dai biu Hi dng nhân dn näm 2015 Va các van bàn lãnh dao, chi dao, quy
djnh, huórng dn ciia co' quan có thm quyên.
2. ChCi tjch U ban bâu cii Tinh trirc tiêp chi dao, diu hành giãi quy& hoäc
phân cong các Phó Chti tjch chii tn giái quyêt các nhim vit b.0 cii cUa U' ban bu
cii Tinh.
Biêu 7. Trách nhim clia các Phó Chii tich U ban bu cr Tinh
1. Thrc hin nhim vy. quyên han cCia U' ban bu cii Tinh theo quy djnh
ciia Lut bu cii dai biu Quc hi và dai biêu Hi dông nhân dan nãm 2015 và CáC
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vn ban lành dao, chi dao, quy dinh, hithng dn cüa cci quan Co thâni quyn; Thirc
hin theo phân cong nhiêm vlt cüa Chü tjch U ban bu cCr Tinh.
2. Di.rçc si'r diing quyn han cüa U ban bu ct Tinh khi giài quy& cOng ViC
thuc linh virc phân cong và chju trách nhim cá nhn v vic thrc hin quyên h.n
cüa mInh truOc Chü tich U' ban bu cCr Tinh.
Diu 8. Trách nhiêm cüa Thu k), U viên cüa U ban bu cr Tinh
1. Thrc hiên nhiêm vii, quyn han cüa U' ban bu cir Tinh theo quy djnh
cüa Lu.t bâu cCr dai biu Quc hôi và dai biu Hi dng nhân dan näm 2015 Va các
van bàn lãnh dao, chi dao, quy dlnh, Iurâng dn cüa cty quan cO thm quyn; thirc
hin theo phân cong nhim vu cüa Chü tjch U' ban bâu cir Tinh..
2. Xi:r 1 môt s nôi dung, cong viêc bu ccr cii th& cap bach c s sau khi
dixqc Chü tich U' ban bu c& Tinh cho phép giài quyêt cong vic thuc linh vrc
phân cOng và chju trách nhiêm cá nhân v vic thirc hin ni dung giái quyêt cOa
mInh trithc Chü tich U' ban bu ci:r Tinh.
Chtnrng IV
QUAN H LAM VIC

Diu 9. Di vói Ban Chi dao bâu cr Tinh
1. U' ban bu cl'r Tinh chju sir lãnh dao, chi dao cüa Ban Chi dao bu cir
Tinh d t chirc thirc hin thành cOng cuc bâu ccr dai biu Quc hôi khóa XV va
dti biu Hi dng nhân dan các cap nhim kS' 2021 - 2026 trén dja bàn Tinh.
2. Co trách nhim báo cáo Ban Chi do bâu cCr Tinh v tInh hinh kt qua
trin khai, thirc hin cOng tác bu cir di biêu Quc hi khóa XV và dai biêu Hôi
dng nhân dan các c.p nhim kS' 2021 - 2026 trén dia bàn Tinh theo quy dinh cüa
Luat b.0 cü dti biêu Quôc hi Va di biêu Hi dông nhân dan näm 2015 và các van
b länh do, chi dto, quy djnh, huâng dn cüa ca quan có thm quyn.
1Eiu 10. Dôi vói Thi.rôrng try'c Hi dông nhân dan Tinh
U ban bu cCr Tinh phôi hgp vâi Thu&ng trirc Hi dng nhân dan Tinh
trong vic chi do, diu hành, t chirc thirc hin cOng tác bu cCr dai biu Quc hôj
khóa XV và di biu Hi dông nhãn dan các cap nhiêm k' 2021 - 2026 trén dia bàn
tinh theo quy djnh cCia Lut bâu cr di biêu Quôc hOi và di biu Hi dng nhân
dan näm 2015 và các van bn lãnh dao, chi dao, quy djnh, hu&ng dn cüa cc quan
có thm quyn.
Diu 11. Di vri U' ban nhãn dan Tinh
U' ban bâu ci1 Tinh phôi hçp vói U ban nhan dan Tinh trong vic chi dao,
diêu hành, t chirc thçrc hin cOng tác bâu ctr dai biu Quc hôi khóa XV và dai
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biu Hi dng nhân dan các c.p nhiêm kS' 2021 - 2026 trên dja bàn Tinh theo quy
dinh cüa Luât bu cir dai biu Quc hôi và dai biu Hi dng nhân dan näm 2015
và các van bàn lành dao, chi dao, quy djnh, hu&ng dn cüa ca quan có thm quyên.
Diu 12. D6i vói Ban Thu?rng tru'c U5r ban Mat trn T quc Vit
Nam Tinh
Uy ban bâu cu Tinh phôi hop vcn Ban Thucng truc Uy ban Mat trân To
quôc Vit Nam Tinh thixc hiên tt các quy ctinh quy trmnh hip thuang, giri thiu
nhttng ngucn ung cu, to chixc van dOng bâu cu theo quy dinh cua Luât bâu cu dai
biêu QuOc hôi va dai biêu HOi dông nhân dan nàm 2015 va cac van ban länh dao,
chi dao, quy dinh, huong dn cua co' quan co thâm quyên
Diu 13 Do; vo'; cac dia phiro'ng, co' quail, don vi, to chuc khac
1 Trên Co so' nhiêm vu, quyên han theo quy dinh cua Luât bâu cu dai biêu
QUC hi và di biu Hi dng nhân dan näm 2015 và các van bàn 1nh dao, chi
dao, quy djnh, hu&ng din cüa Cu quan có thm quyn, U' ban bu Tmnh chi do
các co' quan, do'n vi, dia phucing và các t chüc CbInh trj - xà hOi nh6 thirë hin
t& các cong tác bu cir.
2. Thçrc hiên vic trung tap can b, cong chfrc, viên chüc, phuGng tin, Co si \'
vat chit ci:ia các co quan Nba nuâc, t chirc chInh trj - xã hi, t chüc xã hôi d 3
phuc vu cong tac bâu cu dai biêu Quôc hôi khoa XV va dai biêu Hôi dông nhân
dan các cp nhiêm kS' 2021 - 2026 trén dia bàn Tinh.
Chu'o'ngV
CHE DO HQP, THONG TIN, BAO CAO
Diu 14. Chê d hQp
1. Thrc hin h9p giao ban djnh k' it nht mi tháng 1 1n, thai gian h9p thy
theo tInh hInh thçrc t và các moe thi gian quy djnh trong Luat b.0 ccr dai biu
Quôc hôi va dai biêu Hôi dông nhân dan nàm 2015 va cac van ban länh dao, chi
dto, quy djnh, huâng dn cüa co quan Co thâm quyên.
2. U)' ban bâu cCr Tinh có th h9p dt xuât, h9p chuyên d d xem xét, xr 1
các vn d phát sinh có lien quan den cong tác bu ccr theo d nghj cüa Thung
trçrc U ban bu cCr Tinh (co th h9p dt xut kê ca ngãy thir bay, chü nhat, ngày
1) d xCr 1 kjp thi cOng vic phát sinh cp bach.
Diu 15. Chê d thông tin, báo cáo
1. Thuc hin ni dung, thi gian, ché d báo cáo cOng tác bu th dai biu
Quc hi khóa XV và dai biu Hi dng nhân dan các Cap nhiêm kS' 2021 - 2026
trên dja bàn tinh theo quy djnh Luat bâu ct'r di biêu QuOc hi và dai biu Hi dng
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nhân dan nãm 2015 và các van bàn !ânh dao, chi do, quy djnh, huing dan cüa cci
quan có thâm quyn.
2. Giao Thu k theo dôi, don d& vic báo cáo theo quy djnh.
Chtro'ng VI
TO CHC THUC HIN
Diu 16. Trách nhiêm t ch(rc thtrc hin
1. Thành viên U ban bu cCr Tinh có trách nhim thurc hin Quy ché
vic nay.

Lam

2. Can cur Quy ch lam viéc nay, U' ban b.0 ccr các huyn, thành phô
nghiên cru ban hành Quy ch lam viêc cho phii hçp thirc t, bào dam t chirc thurc
hin thing Igi cuc bu cur dai biu Quc hi và di biu HDND các cp trên dja
bàn Tinh.
Trên day là Quy ch lam vic cüa U' ban bu cur Tinh d lam can cCr trin
khai t chüc thixc hin cong tác bu ci'r di biu Quc hi khóa XV và di biu Hi
dng nhn dan các cp nhim kS' 2021 - 2026 trên dja bàn tinh Dng Tháp./.

