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V viêc t chirc thtrc hiên duôc bâu cfr dai biu Qu6c hôi khóa XV
và bâu cfr di biu Hi dông nhân dan cãc cap nhim k' 2021 - 2026

Cuc bu Cu dui biu Quc hi khoá XV và dai biu Hi dng nhân dan
các cp nhim kS' 2021 - 2026 sê thrçic tiên hành vào ngày Chü nht, 23/5/2021.
Day là sir kin chInh trj quan tr9ng cüa dat nuóc nhàm 1ira ch9n, bâu ra nhng
dti biu tiêu biu, xüng dáng dai din cho chI, nguyen v9ng và quyn lam chü
cüa nhân dan trong Quc hi và Hi dng nhân dan các cp nhim kSi mdi, gop
ph.n tIch circ vào vic xây drng, cüng c và hoàn thin Nhà nuc pháp quyn
xã hôi chü nghia cüa nhân dan, do nhân dan, vi nhân dan, dithi sr lãnh dao cüa
Dãng Cong san Vit Nam. Do v.y, cuc bâu ctr di biêu Quôc hi khóa XV va
di biu Hi dng nhân dan các cp ln nay ia mt trong nhüTlg nhim vii tr9ng
tam cüa toàn Dàng, toàn dan và toàn quân trong näm 2021.
Thrc hin Chi th s 45-CT/TW ngày 20/6/2020, cüa B ChInh tr v lãnh
dto cuc bu cir dai biu Quc hi khóa XV và bu cir di biu Hi dng nhân
dan các dtp nhim k' 2021 - 2026; Chi th so 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 näm
2021 cüa Thu tthng ChInh phü, Chi thj so 04/CT-UBND ngày 22/01/2021 cüa
Chü tjch UBND tinh Ngh An ye vic to chüc cuc bâu cu di biêu Quôc hi
khóa XV và bâu cu dai biêu Hi dng nhân dan các cp nhim k' 2021 —2026.
D cuc bu cu dai biu Quc hi khóa XV và dii biu Hi dng nhân
dan các cp nhiêm kS' 2021 - 2026 trên dia bàn thi xâ Cua Là duGc t, chirc bão
dam dan chü, bInh dàng, diing pháp 1ut, an toàn, tiêt kim và thirc sr là ngày
hôi cüa toàn dan; to diu kiên thun igi nht d Nhân dan thixc hin dy du
quyên lam chü cüa mInh trong viêc lira ch9n, giOi thiêu, bu ngui có dü due,
dü tài, thng dáng di din cho Nhân dan ca nrnc ti Quc hi và Hi dng nhân
dan các cap, Chu tjch Uy ban nhân dan thj xâ yêu cu các cap, các nganh thirc
hin nghiên tiiic các ni dung sau:
1. Phông Van hóa & Thông tin chü trI, phi hçip vâi các dcm vj có lien
quan xây drng kê hoach trin khai, chi dao t chüc cOng tác tuyên truyn kjp
thôi, sâu rông trong moi tng hrp nhân dan, can b, cong chuc, viên chüc, lirc
hicing vu trang ye nghTa, tm quan tr9ng cüa cuc bu cu; các ni dung quy
dnh cüa Hiên pháp, các van bàn pháp 1ut có lien quan dn bu cu; Các van bàn
chi dto, huàng dan thirc hin cüa tinh, th xä d nâng cao thüc lam chü, tinh
than tu giác cüa cong dan, c quan th chuc trong thrc hin cong tác bu cü trên
dja bàn thj xã.
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2. Phông Ni vii lâ co quan thiRrng trrc giiip Uy ban nhân dan thj xâ va
Chü tjch Uy ban nhân dan thj xä trong t chirc chi do hithng dn thrc hin
cuc bâu c1r; chü trI, phi hçp vth các ca quan lien quan chun bj tài lieu Va CáC
diêu kin can thiêt phc v cho cong tác bu cü; tham muu giüp Uy ban bu Ca
phân bô va sir dung kinh phi phic v11 bu ci'r kjp thai có hiu qua; huâng dn
kim tra, don dôc các phông, ban, ngành, dja phi.rang trong thj xâ thirc hin
cong tác bâu
theo Lut djnh, theo dôi tin d trin khai thirc hin Cong tác
bâu ci:r & các dja phicing và tham mu'u cho Uy ban bu cir thj xã báo cáo tJy ban
bâu cir tinh theo quy djnh.
3. Phong Tài chInh — K hoach chü trI phi hçip Phông Ni viii hu&ng din,
bô trI kinh phi kjp th&i dê CáC co quan, các dja phuang thirc hin Cong tác bu
ci:r; hithng dn vic 1p dir toán, quy& toán và kiêm tra vic sir diing kinh phi
bâu cir; bào dam kinh phi duçc sà ding dung mvc dich, yêu cu, tiêt kiêm và
hiu qua.
4. Chi Cc Thng ké thj xA cung cp s lieu dan s dn ngày 31 tháng 12
näm 2020 cüa tang dja phuong d lam can cir tinh s 1uçng dii biêu Hi dông
nhân dan các c.p & mi dan vj hành chInh và thành 1p các dan vj btu c1r,
bu
5. Phông Quán 1 do thj, Phông Van hóa & Thông tin, Trung tam Van hóa
Th Thao và Truyn thông , Bixu din thj xã có k hoich chi dao trin khai c11
th nhm dam bâo giao thông, thông tin lien lac thông suM trong qua trInh
chun bj, t ch&c bAu cCr, dc bit tru&c và trong ngày bu cr 23 tháng 5 nàm
2021.
6. Cong an thj xã, Ban chi huy Quân sr thj xâ xây dirng k hoach, phuong
an phi hqp trin khai 1irc luçmg, bão dam an ninh chInh trj và trt tir, an toàn xã
hOi; chü dng sn sang lirc luçmg phOng, chông, khäc phiic hu qua thiên tai,
thám h9a, ctru h, ctru nan trong suM qua trInh chun bj, t ch&c cuc bu ca,
däc biêt chü trQng bào dam an ninh, trt tr tai nhüng dja bàn trçng dim, khu
virc trçng yu ye quc phông, an ninh; chi dao và huàng dn các 1rc luçing quan
dci, Cong an tham gia CUC bu c&.
7. Phông Y t chü trI, phi hçp v&i các co quan lien quan thu&ng xuyên
theo dOi tInh hInh, tip tiic thirc hin quyêt 1it, dng b, hiu qua các nhim vii,
giái pháp phông chng dai djch Covid- 19; chü dng xây drng các phuong an
nhäm kjp th&i üng phó vOi nhüng tInh hung djch bnh có th xãy ra & rnt so
khu virc trong th&i gian chun b và t chac bu ca.
8. Phông kinh t chU trI, phi hçip vOi CáC co quan lien quan xây drng các
phuang an chü dng di phó vâi nhithg tInh hung thiên tai Co th xáy ra trong
thai gian chun bj va t chüc b.0 ca.
9. Thanh tra thj xã chü tn, phi hp vâi the co quan lien quan chi dao, tp
trung giài quyêt kjp thôi, dung pháp 1ut các khiu nai, t cáo cüa cong dan
trlthC, trong và sau bu ca.

3
10. Các Phông, Ban, Ngành khác có lien quan, can cir vào chüc näng
nhiêm vu cUa mInh, có k hoach phi hgp vâi các c quan chirc nàng phc v
tot cuôc bâu cir dai biêu Quôc hôi khóa XV và dai biu HDND các cap nhiêm
kS' 2021 -2026.
11. Uy ban nhân dan các phis&ng trong phm vi nhim viii, quyn han cüa
mInh tO chi'rc thirc hin cuc bu cü dai biêu Quc hi vá dai biu Hi dng
nhân dan các cap theo diing chi dao cüa cp trên; chü dng thixc hin và bào
dam tin d vic chun bj cho cuc bu ci:r; cong tác hip thuang 1ra chn, gii
thiu ngithi i.rng cir dai biu Quc hi và dai biu Hi dng nhân dan các cp;
trInh t1r các bithc tiên hành cOng vic trithc, trong, sau ngày bâu cir và ca dieu
kin vt cht, k thut phiic v cho cuc bu ct'r.
Chü dng phi hçp vâi Thuông trirc Hi dng nhân dan cüng cp, các Co
quan lien quan trong vic giám sat, kim tra và thirc hin cOng tác bu cir. Chi
dao các hrc luçmg vu trang, y t O dja phuong xây dirng các kê hoach, bin pháp
cii th nhtm gic vUng an ninh chInh trj, tr.t t11, an toàn xä hi trên dja bàn và tai
các dja dim bO phiu; bão dam cho cuc bu cir duçc din ra an toàn, dung
pháp lut; xay dmg phuong an dir phông bão dam cuc bu cr duçc tin hành
lien tiic, không bj gián doan; dng thyi chju trách nhim truc Uy ban nhân dan
thj xã, Chü tjch Uy ban nhân dan thj xã v cOng tác chi dao t chirc, thirc hin
cuc bu cir theo quy djnh pháp 1Utt v bu cir, huàng dn cüa Uy ban bu cir
tinh, Uy ban bâu cir thj xA và các co quan có thâm quyn có lien quan.
Chü tjch Uy ban nhân dan thj xâ yêu cu Thu trirng các Phông, Ban,
Ngành cap thj; Chü tjch Uy ban nhân dan các phu&ng khn truong trin khai, t
chrc th?c hin cOng tác b.0 cir; Kjp thi báo cáo Uy ban bu cü thj xã (qua
phông Ni vii) qua trInh trin khai, t chi'rc, thirc hin cuc bu ci:r (tir khâu
chun bj dn khi kt thüc, tng kt cuc bu cir) d báo cáo cp có th.m quyn
theo quy djnh.
Trong qua trInh thirc hin nu có phát sinh vuó'ng mc thI kjp thii 13áo cáo
ye Uy ban nhân dan thj xà (qua phOng Ni vi) d xem xét, giái quyk/.
Noi n/ian:
- Uy ban bâu cir tinh (báo cáo);
- VP UBND tinh, Sà Ni vu (báo cáo);
- Thithng trisc Thj Ciy, HDND thj xä (báo cáo);
- Chñ tjch, các PCT UBND thi xã;
- VP Thj y vá các Ban ctia Dáng;
- UBMTTQVN thj xA;
- HDND-UBND các phthng;
- Các phông, ban, ngãnh cap thj, các dcm vi LLVT;
- Các t chcrc chInh tn xâ hôi cap thi;
- TT Van hóa The thao và Truyên thông thj xã;
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