
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-UBND  Hải Châu, ngày       tháng       năm 2021 

 
                 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X,  

nhiệm kỳ 2021-2016 tại quận Hải Châu  
 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của 

Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử  đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng  nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội 

đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

tại thành phố Đà Nẵng. 

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ  2021-2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 

2021; diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thắng 

lợi. Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại 

biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 

nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ mới, góp 

phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
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2. Yêu cầu 

a) Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hải Châu 

dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật.  

b) Cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công trách nhiệm tham mưu, thời hạn 

hoàn thành từng công việc cụ thể trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên 

địa bàn quận.  

c) Đảm bảo các điều kiện để mọi cử tri thực hiện được đầy đủ quyền làm 

chủ của mình trong tham gia bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn 

dân. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Nội dung các danh mục công việc triển khai thực hiện bầu cử theo Phụ lục 

đính kèm. 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí bầu cử được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm Phòng Nội vụ quận 

a) Chủ trì tham mưu UBND quận tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch này; 

đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường thực hiện 

đầy đủ nội dung, đúng thời hạn các công việc trong công tác chuẩn bị và tổ chức 

bầu cử theo luật định; 

b) Tham mưu UBND quận triển khai các công việc trong công tác bầu cử 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; 

c) Tham mưu thành lập các Tổ giúp việc công tác bầu cử trên địa bàn quận; 

d) Thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bầu cử tại UBND quận 

theo quy định pháp luật. 

2. Trách nhiệm Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

Tham mưu UBND quận cấp kinh phí thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn 

quận theo quy định. 

3. Trách nhiệm Phòng Tư pháp quận 

Tham mưu UBND quận thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận theo Kế hoạch số 30/KH-

UBND ngày 17/02/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Trách nhiệm Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao quận 
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Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

tham mưu UBND quận xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, cổ động 

cuộc bầu cử trên địa bàn quận theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn thành 

phố. 

5. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự quận  

Công an quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các cơ quan liên 

quan có kế hoạch, phương án đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử trên địa bàn quận. 

6. Phòng Y tế quận 

Phòng Y tế quận phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi 

tình hình, bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân quận thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phòng 

chống dịch Covid-19 đồng thời chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 

xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh 

có thể xảy ra trên địa bàn quận trong thời gian chuẩn bị, tổ chức bầu cử và báo cáo 

hoặc xin ý kiến kịp thời với cơ quan cấp trên. 

7. Thanh tra quận 

Tiếp nhận, tham mưu Ủy ban nhân dân quận giải quyết những tố cáo, khiếu 

nại hoặc kiến nghị kịp thời với cơ quan cấp trên liên quan đến công tác bầu cử trên 

địa bàn quận. 

8. Ủy ban nhân dân các phường 

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này và điều kiện thực tế tại địa phương chủ 

động xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử trên địa bàn phường và gửi về 

UBND quận ( qua Phòng Nội vụ quận) để theo dõi trước ngày 09/3/2021.  

b) Triển khai thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nhiệm vụ trong công tác bầu 

cử thuộc trách nhiệm UBND phường nêu tại Kế hoạch này và các công việc liên 

quan theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. 

c) Tập trung thực hiện kịp thời, đúng quy định công tác thống kê và lập 

danh sách cử tri, xác định khu vực bỏ phiếu trình UBND quận phê duyệt; phối hợp 

UBMTTQVN cùng cấp rà soát, dự kiến nhân sự thành lập mỗi khu vực bỏ phiếu 

một tổ bầu cử (trừ các đơn vị vũ trang thành lập khu vực bỏ phiếu riêng) đảm bảo 

cơ cấu theo quy định. Trong đó lưu ý ưu tiên chọn nhân sự là người có kinh 

nghiệm, trẻ tuổi, phù hợp với việc thực hiện các nhiệm vụ của Tổ bầu cử, nhất là 

công tác kiểm phiếu. 

d) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ bầu cử thực hiện công tác niêm yết danh sách 

cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử, bảo quản, quản lý tài liệu, phiếu bầu, 

trang trí địa điểm bỏ phiếu và các công việc khác theo đúng quy định pháp luật;   

đ) Thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử theo hướng dẫn của cấp 

trên. 
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 Trên đây là kế hoạch của Uỷ ban nhân dân quận Hải Châu về triển khai 

thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hải 

Châu. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị  các cơ quan, đơn 

vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân quận (qua Phòng Nội vụ quận) để xem 

xét, giải quyết và kiến nghị cơ quan cấp trên theo quy định./.  
 

Nơi nhận:            
- Ủy ban bầu cử thành phố;                                  

- Sở Nội vụ thành phố; 

- Ban Thường vụ Quận ủy;                                              

- Ủy ban MTTQVN quận;  

- Các đoàn thể chính trị - xã hội quận;  

- Đảng ủy, UBND các phường; 

- Công an, Ban chỉ huy Quân sự quận; 

- Văn phòng Quận ủy; 

- Phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; 

- Cổng TTĐT quận; 

- Lưu VT, PNV.HA. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tự Gia Thạnh 
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