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KE HOACH
Tong kt cong tác ban cir d,i biu Quôc hi khóa XV
và diii biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim k5 2021 - 2026

Thirc hin K hoich s 42/KH-HDBCQG ngày 19 thángOl nàrn 2021 cüa
Hi drông bâu cir quôc gia ye triên khai cong tác bâu
dai biêu Quôc hi khóa
XV và dai biêu Hi dông nhân dan các, cap nhim kST 2021 - 2026; Kê hoach so
03/K}1-UBBC ngày 26 tháng 01 näm 2021 cüa Uy ban bâu cir tinh Dông Tháp ye
thirc hin cong tác bâu cir dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân
dan các cap, nhim kS' 2021 - 2026.
Uy ban bu cir Tinh ban hânh K hoach tng kt cong tác bu ci.r dai biu
Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân dan các cap, thim k' 2021 - 2026,
cii the nhu sau:
I. MuC BICH, YEU CAU
1. Muc dIch
- Tng k&, dánh giá toàn din nhng mt dat dugc, mt han ch trong cong
tác chi dao, lânh diao to chüc cuc bâu cü tr khâu chuân bj den khâu to chi'rc triên
khai thirc hin ye cong tác bâu cir theo quy djnh cüa pháp 1ut và các van ban
huàng dan cüa Hi dông bâu cr quôc gia, Uy ban bâu cir Tinh.
- Tü thirc tin cuc bu cr tai da phucmg riit ra nhU'ng bai hçc kinh nghim,
nhüng kiên nghj c1i the dê phc vii tot hn cho cuc bâu lan sau.
2. Yen cu
- Thông qua tng k&, dánh giá nhmg u'u dim, han ch cânkhäc phiic, chi
rô nguyen nhân và rut ra bài h9c kinh nghim cho bâu ci:r dai biêu Quôc hi va
dai biêu Hi dông nhân dan các cap nhim kST sau.
- Gn vic tng kt vâi cOng tác thi dua - khen thu&ng, d xut hInh thüc
khen thu&ng phü hçip cho ttp the và cá nhân có thành tIch xuât sac tiêu biêu trong
cong tác bâu cir dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dOng nhân dan các
cap, nhim kS' 2021 - 2026.
II. NQI DUNG
1. HInh thü'c tng kêt: Hi ngh trixc tuyn, d kin trung tuân tháng
6/2021 (Uy ban bâu cir Tinh së cO van ban thông báo thai gian cii th sau).
2. Dja dim: Hi tnthng Uy ban nhân dan Tinh.
3. Thãnh phan tham diy
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- Trithng ban Ban Chi dao cuc bu cic Tinh;
- Lãnh dao Uy ban bu ci Tinh, chU trI hi nghj;
- Thuô'ng trirc Hi dng nhân dan Tinh;
- Lãnh dao Uy ban nhân dan Tinh;
- Thành viên Uy ban bâu cir Tinh;
- Lânh dto các Tiu ban, T Giiip vic Uy ban bu cir Tinh;
- Dai din Uy ban nhân dan, Uy ban bu cir các huyn, thành ph;
- Dai din tp th va cac cá nhan drçic khen thu&ng thành tIch xut sc
trong cong tác bâu Cu.
4. Ni dung
a) Dánh giá qua trInh chun bj t chüc và tin hành cuc bu cü
b) Dánh giá chung
- Nhffiig mt dixcic, nhQ'ng han ch.
- Bài hçc kinh nghim.
c) Các kin nghj, d xut
- Nlhüng kin nghi lien quan dn s11a di các van bàn quy phm pháp 1ut
ye bâu cü và các van bàn có lien quan; ye cong tác chi dao.
- Nhung kin nghj v các vn d ti'r th%rc tiên.
d) Biu duang, khen thu&ng các tp th, cá nhân có thành tich xut sc
trong cOng tác bâu cir.
III. TO CH1C THC HIN
1. Giao S& Ni viii (Co' quan thtro'ng trirc Uy ban bu cfr Tinh)
- Tham muu Uy ban bu cir Tinh các van bàn trin khai, chun bj t chüc
Hi nghj tong két theo Kê hoach.
- D xut Uy ban bu cü Tinh d nghj Uy ban nhân dan Tinh khen thuâng
nhftng tp the, cá than có thành tIch xuât sac trong triên khai cong tác bâu Cu.
Hithng dan, lira chçn mt sO sâ, ban, ngành và dja phumg chuân bj báo cáo tham
lun tai Hi nghj tong kêt.
- Lp d%r toán kinh phi trin khai tng kt cOng tác btu cü dai biu Qu&
hi khóa XV và dai biêu Hi dOng nhân dan các cap, nhim kr 2021 - 2026.
2. Các Tiu ban, To Giüp vic cüa UBBC Tinh
Báo cáo thng kt thuc hin nhiêm viii cüa Tiêu ban, T Giüp vic, dánh giá
nh&ng kêt qua dt duc; nhthg han chê; bài hçc kinh nghim; dê xuât, kiên nghj
các van dê có lien quan den cuc bâu cü (gui ye S Ni vçi, Co quan thung tr%rc
UBBC Tinh trithc ngày 07/6/202 1).
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3. Các s&, ban, ngành Tinh và Uy ban nhân dan, Uy ban bu cfr các
huyn, thành phô
- Can cü vào K hoach s 78/KH-HDTDKT ngày 16/3/2021 cüa Uy ban
nhan dan Tinh ye vic Phát dng phong trào thi dua cao diem to chüc thành cong
cuc bâu Cu dti biêu Quôc hi khóa XV và di biêu Hi dông nhân dan các cap,
nhim kr 2021 -, 2026, các s, ban, ngành Tinh và Uy ban nhân dan các huyn,
thành phô dê xuât khen thrning dôi vói tp the và cá nhân có thành tIch xuât sAc
trong cong tác bâu c1.
- Chun bj ni dung báo cáo thng kt, báo cáo tham lun (nu co) theo
hithng dan cUa Si Ni vi (Cor quan thithng trirc Uy ban bâu Cu Tinh).
4. Kinh phi tI chirc tong kt
Kinh phi t chirc tng k& cuc bu ci:r dai biu Quc hi khóa XV Va di
biêu Hi dông nhân dan các cap, thim kST 2021 - 2026 tfi nguôn kinh phi bâu cir.
Trên day l K hoach t chüc tng k& cuc bu cir dai biu Quc hi khóa
XV và dai biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim k' 2021 - 2026 cüa Uy ban
bâu cir tinh Dông Tháp./.
Noinhân:
- Hi dông bâu cCr quôc gia (báo cáo);
- Tnróng ban BCD cuc bâu cir Tinh (báo cáo);
- TT/TU; TT/HDND Tinh;
- CT và các PCT/UBND Tinh;
- Thành viên UBBC Tinh;
- UB MTTQ vá các to churc CT-XH Tinh;
- Các s&, ban, nganh Tinh;
- Uy ban bâu cr các huyn, thành phO;
- Uy ban nhân dan các huyn, thánh phO;
- Liru: VT, SNV.
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