
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET  NAM 
TINH BA R4A - VUNG TAU Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S:  YJ  /KH-UBND Ba Rja—Vüng Tàu, ngày O tháng  3  nàm 2021 

KE HOACH 
r A A p. A ., . . A A . Phat d9ng d9't thi dua thi'c hiçn tot cuQc bau cii' di bieu Quoc h9l 

khóa XV Va di biu Hi ding nhân dan các cp nhim 2021 - 2026 

Thirc hin Chi thj s 45-CT/TW ngày 20/6/2020 cüa B ChInh trj v länh 

dao cuc b.0 Cu di biu Quc hi khoá XV và bu cir dai  biu Hi dng nhân 

dan các cp nhiêm kS'  2021 — 2026; Chi thj s 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 cüa 

ThU tuing ChInh phU v t chUc cuc bu cU dai  biu Quc hi khóa XV va dai 

biu Hi dng nhân dan các cp nhim kS'  2021 — 2026; Thông tu s 01/TT-

BNV ngày 11/01/2021 cUa B Ni v11 v vic hu&ng dan nghip vii cong tác to 

chüc b.0 ci'r dai  biu Quc hi khóa XV và dai  biu Hi dng nhân dan các cp 

nhim kS'  2021-2026; Chi thj s 02-CT/TU ngày 13/10/2020 cUa Ban Thu?mg vi 

TinhUy v länh diao cuôc bu cU dai biu Quc hôi khóa XV và b.0 cU dai  biu 

Hi dng nhân dan các cp nhirn k' 2021 — 2026. UBND tinh Ba Rja - VUng 

Tàu phát dng dçit thi dna thrc hin t& cuc b.0 cU dai  biu Quôc hi khóa XV 

và dii biu Hi dng nhân dan (HDND) các cp nhim kr 2021 - 2026, th 

nhu sau: 

I. MIJC DiCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Tao không khI thi dua soi ni, c vu, dng viên các tp th, cá nhân no 

1rc phn du thirc hin t& cong tác bu cU dai  biu Quc hi khóa XV và dai 

biu HDND các cp nhiêm k' 2021 — 2026, dat  dugc rnlic tiêu, nghia, yêu câu, 

nhiêm vu d ra. 

- T chUc cOng tác b.0 cir bâo dam dan chU, dUng pháp luat,  an toàn, tit 

kim và th hin không khI thirc s1,r là ngày hi cUa toàn dan; các tO chiTrc phii 

trách bu ci:r hoàn thành xut sc nhim vii, dUng thçrc cht, không chy theo 

thành tIch. 

2. Yen câu 
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Dçit thi dna phãi duçic trin khai sâu rng, phát huy duçc thüc tir giác, 

tinh thin doàn k&, sirc sang tao  cüa các tp th, cá nhân tham gia thi dua; xây 

dirng c11 th các nOi  dung, tiêu chI thi dna, tao  ra nhng dt phá, tháo g khó 

khan, thirc hin hoàn thành t& các nhim vi trong cong tác bu cü. 

II. NQI DUNG THI DUA 

1. Dôi ttrçng thi dua 

Các tp th, cá nhân tham gia trong cong tác t chirc bu cü dai  biu Quc 

hôi khóa XV và bu cü dai biu HDND các cp nhim k 2021— 2026 trên dja 

bàn tinh. 

2. Ni dung thi dna 

- T chirc thi dna th'çrc hin t& cuc bu Cu di biu Quc hi khóa XV và 

dai biu HDND các cp nhim k 202 1-2026 gn vth các phong trào thi dna yêu 

nrnic, gop phn thirc hin thng lçii nhim vit chInh trj duçic giao và nhim vi 

phát trin kinh t - xà hi cüa tinh nàm 2021. 

- T chrc tuyên truyn v cong tác bu Ca kjp thai, sâu rng vi nhiu 

hInh thtrc thIch hçip, da dng, phong phü, hiu qua. 

- Thrc hin t& cong tác lãnh dao,  chi  dao  cong tác b.0 ci:r. Ban hành cac 

van bàn chi dao,  xây dirng k hoach và t chirc trin khai thrc hin t& vic bu 

ca. 

- T chüc btu cr theo dung quy trInh, th?i gian quy djnh vi t 1 cir tn di 

bu cao; kt qua bu cr dam bão s 1uçng, c cu theo quy djnh. 

- Kjp thai giãi quyt khiu nai,  t cáo cüa cong dan. Dam bào tuyt di v 

an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi, dam báo an toàn v y t truc, trong và 

sau ngày bu cr. 

3. Thôi gian t chfrc dqt thi dua: Tü ngày ban hành K hoach dn ngày 

30/5/2021. 

III. CONG TAC KHEN THU ()NG 

1. Dôittrqng 

Tp th, cá nhân có thành tIch xut sc trong cong tác th chüc bu ca dai 
biu Quc hôi khóa XV và dai biu HDND các cp nhiêm kS'  202 1-2026 trén 

dja bàn tinh. 
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2. HInh thu'c khen thu'o'ng 

- Bang khen cüa Thu tithng ChInh phü. 

- Bang khen cüa Chü tjch UBND tinh. 

- Giây khen cüa Thu trithng các sâ, ban, ngành, doàn th tinh; Chu tjch 

UBND huyn, thành ph thj xà; Chü tjch UBND xâ, phuing, thj trn. 

3. Tiêu chuân khen thtrông 

3.1. Bang khen cüa Thu tu*ng ChInh phü 

Thirc hin theo Hung dn cüa Ban Thi dua — Khen Thi dna — Khen 

thuâng Trung uang. 

3.2. Bang khen cüa Chü tjch UBND tinh 

a) IMi v&i tp th UBND, Uy ban bãu cfr tir cp xã tth len 
A 9 A . .a - Cong tac chi do, to chuc trien khai thirc hiçn: 

+ Thrc hin tt cong tác länh dao,  chi  dao  cOng tác bâu cir; ban hành van 

bàn chi dao, xay dirng k hoach, t chrc trin khai và phân cong thim vi cho 

các Co quan, don vj t chrc thirc hin vic bu cir. 

+ Chi dio t chüc trin khai thrc hin t& k hoach và các mc thii gian 

tin hành cuoc bu cir dai biu Quc hôi khóa XV và dai  biu HDNID các cp 

nhiêm k' 202 1-2026 cUa Uy ban b.0 cir tinh dâ d ra. 

+ T chirc phát dng dçit thi dna thrc hin tt cuc bu cir dai  biu Quc 

hôi khóa XV và dai biu HDND các cp nhim k 202 1-2026 g&n vói thijc hin 

các nhiêm vii chInh trj cüa dja phucing. 

- Cong tác tuyên truyên: 

+ T chuc tuyên truyn v cOng tác bu cir dam bâo kjp thai, sâu rng vi 

nhiu hInh thuc thIch hçp, da dng, phong phu, dat  hiu qua cao. 

+ T chuc ph bin, quán triêt tat Lut Bâu c1r di biu Quac hi và dai 

biu Hi dang nhân dan; các van bàn chi dao,  hithng dn cüa Trung uong, cüa 

tinh v cOng tác bu ctr di biu Quac hi và bu cr dui biu Hi dang nhân dan 

các cp nhiêm ki 2021 -2026. 

- Cong tác chuãn bj cho ngày bu cfr: 
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+ Thành lap các t chirc phii trách bu Cu dung co câu, dung 1u.t djnh, to 

chüc tp hun nghip v1j cho các thành viên T bu cir. 

+ Lap,  niêm y& dung danh sách cir tn và niêm yt tiu sir üng cir viên dai 

biu Quc hi và Hi dng nhân dan các cp chInh xac, theo quy djnh, không d 

sai sot. 

+ Thrc hin tM các buOc cüa quy trInh hip thucmg dam bâo dan chü, 

dung lut, dung thi gian quy djnh; t chüc t& các buM tip xüc cir tn, man  dam 

tiêu sü irng c11 viên. 

+ Giâi quyt don thu khiu nai,  th cáo kjp thai, dung quy djnh. 

+ Chu.n bj t6t các diu kin 4t chat phic v11 bu cir. 

- Cong tác to chfrc ngày bu cir: 

+ Chun bj t& dja dim bu Cu; trang tn khu vc bO phiu và phông bO 

phiu trang nghiêm theo dtng quy djnh. 

+ Dam bâo s cir tn di bu dung gi dat  t l 98% tr& len; kM qua bu cir 

dam bâo chit luçing, s luqng, thành phn (khong phâi bu 'at,  bu them); kM 

thüc bu cir dung lutt djnh. 

- Cong tác dam bão an ninh trt tir, y t: 

Dam bao an toàn tuyt dM an ninh chinh trj, trt ti,r an toàn xä hOi,  an toàn 

y t (dtc bit là cong tác phông, chng djch Covid-19) truc, trong và sau ngày 

bu cir. 

- Cong tác tng hçrp báo cáo và quyM toán tài chInh: 

+ Tng hqp nhanh, chInh xác, báo cáo djnh kST và dOt  xut kjp thôi, dung 

thôi gian quy djnh. 

+ S diing kinh phi bu cu dung miic dIch, tiM kim theo Thông tu cüa BO 

Tài chInh, quyM toán dung ch dO và thi gian quy djnh. 

A P A P 9 A , • b) fbi VOl tip the cac so, ban, nganh va to chirc doan the trt.rc tiep 

tham gia phitc vi cong tác bu cfr 

- To chuc phát dng dçit thi dua thirc hin t& cuOc bu cu dai biu Quc 

hOi khóa XV và dai  biu HDND các cp nhim kS'  2021-2026 gn vói thirc hin 

các nhiêm vii chInh trj cüa su, ban, ngành và t chüc doàn th. 
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- Thrc hin tot cong tác tuyên truyên, quán trit trong can b, cOng chirc, 

viên chüc, doan vien, hi viên cac van ban chi dto, hung dn v cuc bu cü. 

- Hoàn thành xut s.c các nhim vi1 duçic phân công, dam bâo kjp thôi, 

hiu qua, dung quy djnh. 

c) Di vói cá nhân 

- Trirc tip lãnh do, chi dao, th chüc thirc hin hoc phic vi t& cong tác 

b.0 cl'r a các c.p. 

- Co giãi pháp tIch circ mang 1ii hiu qua trong qua trInh chi dio, t chüc 

thirc hin cong tác bu cir tai  dja phucing, dan vj. 

3. S hrqng khen thu'&ng 

a) B&ng khen cüa Thu tiióng ChInh phü: UBND tinh së 1ira ch9n các tp 

th và cá nhân tiêu biu, xut sc nht trong toàn tinh d d nghj Thu tuóng 

ChInh phü tng Bang khen theo hizâng dn cüa Ban Thi dua — Khen thuang 

Trung uang. 

b) Bang khen cüa Chü tjch UBNID tinh 

- Các sa, ban, ngành, doàn th tinh: 10 ttp th& 25 Ca nhân (do Sà Ni vi,i 

tham muu U ban b.0 cir xét ch9n). 

- Các huyn, thânh ph& thj xã (k câ các xã, phuing, thj trn trirc thuc): 

+ Thành ph VUng Tãu: Xét ch9n 05 tp th và 10 cá nhân. 

+ Huyn Con Dâo: 02 tp th và 04 Ca nhân. 

+ Các huyn, thj xâ, thành ph con 1ti: Xét chçn 04 tp th và 08 cá nhân 

c) Giy khen cüa Thu tru&ng sâ, ban, ngành, doàn th tinh, Chü tjch Uy 

ban nhân dan huyn, thành ph, thj xä, Chü tjch Uy ban nhân dan xã, phuang, 

thj trn: do Thu truOng sO', ban, ngành, doàn th tinh, Chu tch Uy ban nhân dan 

huyn, thành ph, thj xa, Chu tjch TJBND xä, phuO'ng, thj trtn quy djnh. 

4. Kinh phi khen thu'ng: 

Thrc hin theo quy djnh tii Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 

cüa ChInh phü và các quy djnh khác cüa pháp 1ut. 

IV. QUY TRINH, THU TUC  HO S VA THO'I GIAN BE NGHI 

MIEN THI1NG 
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1. Quy trInh 

- Kt thüc cuc bu cü, Thu trung các sà, ban ngânh, doàn th tinh; Chü 

tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph; Chu tjch UBND các xã, phii&ng, thj 

trn t chüc h9p xét khen thuông theo thm quyn và d nghj Chu tjch UBND 

tinh khen thi.i&ng cho các tp th, cá nhân có thành tIch xut sc trong dçit thi 

dua thirc hin t& cuôc bu cr. 

- Phông Ni vii các huyn, thành ph, thj xã có trách nhim tng hçip danh 

sách, hoàn chinh h so báo cáo Hi dng Thi dua — Khen thu&ng cüng cp trInh 

Chu tjch UBNID các huyn, thj xã, thânh pM xét khen thuô'ng theo thm quyn 

vá d nghj Chu tjch UBND tinh khen thiRing. 

- Trên co sà d nghj cüa các Co quan, don vi, dja phi.rang, Sâ Ni viii tham 

mlxu Uy ban Bu cir tinh xem xét, d nghj UBND tinh khen thu&ng cho các tp 

th& cá nhân có thành tIch xut sc trong dçit thi dua thrc hin t& cuc bu cü. 

- Ban Thi dua — Khen ththng tinh — co quan thuing trrc cüa Hi dng 

Thi dua — Khen thithng tinh, có trách nhim tng hçp danh sách, hoàn chinh M 

so trinh UBND tinh xem xét khen thu&ng theo quy djnh. 

*Di vâi hInh tht'rc Bang khen cüa Thu tthng ChInh phü: Các co quail, 

don vj, dja phuong không d nghj hInh thüc khen thu&ng nay. Sau khi tng k& 

cuc bu cà, Sâ Ni vii tham muu Üy ban Bu cü tinh xem xét, lira chon các tap 

th, cá nhân tiêu biu xut stc trong toân tinh d d nghj tLng thithng Bang khen 

cüa Thu turng ChInh phü theo hung dn cüa Ban Thi dua — Khen thirng 

Trung uong. 

2. Ho s d ngh khen thtr&ng 

- To trInh d nghj khen thuOng cña cp trInh khen; 

- Biên ban hp xét khen thuOng cüa cüa Hi dng Thi dua — Khen thithng 

cap trInh khen; 

- Tom t.t thành tich cua tp th, cá nhân d nghj khen thuOng (do cp 

trInh khen torn t.t thânh tich, có mu kern theo). 

3. ThOi gian thiyc hin 

- Di vOi h so d nghj tang Bang khen cüa Chü tjch UBND tinh: Các co 

quail, don vj, dja phuong gui h so v SO Ni vi truOc ngây 30/5/202 1. 
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- Di vâi h so d nghj tang Giy khen: Do co quan, don vj, dja phuong 

chü trI phát dng phong trào thi dua quy djnh. 

V. TO CH1YC THVC HIN 

1. Các si, ban, ngành, doàn th tinh, UBND các huyn, thi xa, thành ph& 

can cir K hoich cüa UBND tinh xây dirng k hoch phát dng dçit thi dua sâu 

rng t?i Co quan, don vj, dja phuong, phn du hoàn thành xut sic ni dung, chi 

tiêu thi dua d ra. 

2. U ban bu cr các cp thiing xuyên theo dOi tInh hInh và tin d thirc 

hin quy trInh cong vic cüa trng don vj, dê lam co S& cho vic bInh xét khen 

thu&ng dam bào khách quan và chInh xác. 

3. Sâ Ni vii chñ trI, phi hcp Van phông Doàn dai  biu QUC hi và 

HDND tinh theo döi, don dc, hu&ng dn, kim tra vic t chirc thirc hin K 

hoach nay. 

Trên day là K hoach  phát dng dçt thi dua thirc hin tt cuc bu c1r dti 

biu QUC hôi khóa XV và dai biu HDND các cp nhim k 2021 — 2026. Yêu 

câu CC CO quan, don vj, dja phuong lien quan nghiêm ti1c ti chirc triên khai 

thuc hiên.I. 

Noi nhân: 
- Ban Thi dua — Khen thiràng Trung uo'ng; 
- Thuông trirc Tinh üy, HDND tinh; 
- Thành viên UBND tinh; 
- Uy ban MTTQ Vit Narn tinh; 
- Thành viên Hi dông TDKT tinh; 
- Các si, ban, ngânh, doàn th tinh; 
- UBND, Phông Ni v các H,TX,TP; 
- Website tinh BR-VT, Website HDTDKT tinh; 
Luu VT, TD, H3.c)) 

Trn Van Tuãn 



BAO CÁO TOM TAT THANH TICH TiP THE, CA NHAN BE NGH! TLNG BANG KHEN CUA UBND T!NH 
Ye thành tIch thtrc hiên cuôc bu cfr dai biu Quôc hôi 

khóa XV vã thu biu Hi dông nhãn dan các cap nhim k' 2021 - 2026 
(Kern theo Ta trInh so': ngày tháng nàrn... cla.........) 

I. TAP THE 
Stt Tp the Thành tIch nôi bt 

1 

Torn tt nhUig thành tIch xut sc trong cong tác thirc hin cuc bu ci:r: Cong tác chi 4o, to chic 

trin khai thirc hin; Cong tác tuyên truyn; Cong tác chun bj cho ngày bu cir; Cong tác t chüc ngây 

bu ci1r; Cong tác dam bâo an ninh trt tir, y t; Cong tác tng hcip báo cáo và quy& toán tài chInh... 

II. Ca nhãn 
Stt Ho và ten Don vi Thành tIch nôi bat 
1 Tom tt nhi~ng thành tIch tiêu biu xut sc trong cong tác lânh 

do, chi d?o, t chirc thirc hin ho.c phi.ic vi t& cong tác bu Cu Y các 

cp; Các giái pháp tIch cçrc mang 1ui hiu qua trong qua trInh chi do, 

t chüc thirc hin cOng tác bu cü tii dja phuong, dan vj. 

2 
3 

THU TRIJYNG DON VI 
M3-D-VU 
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