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KẾ HOẠCH 
Thi đua lập thành tích tổ chức thành công cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 

----------------- 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về Phát động đợt thi đua lập thành tích tổ chức thành công cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 

2026. 

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch thi đua lập thành tích tổ chức thành công 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai, thực hiện đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên trong cơ quan đối 

với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên trong cơ quan; Biểu 

dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện 

phong trào thi đua góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 

tỉnh.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm 

quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa 

vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, 

vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

2. Yêu cầu  

- Đợt thi đua được phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trong cơ 

quan; đặc biệt là cán bộ, công chức trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện công tác 

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

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển 



2 

 

 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức đợt thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú, hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên trong cơ quan về yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; 

các quy định của Hiến pháp, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vị trí, 

vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò 

của người đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững 

mạnh, hiệu lực, hiệu quả. 

2. Thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác, 

đúng thời gian về số liệu, tình hình thực hiện công tác bầu cử với cấp trên theo yêu 

cầu và quy định.  

3. Cán bộ, công chức trong cơ quan tham gia cuộc bầu cử theo đúng quy 

trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số 

lượng, cơ cấu theo quy định. 

4. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng 

địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử; tăng cường nắm tình hình nhân dân; giải 

quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi 

hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh 

chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng 

bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những 

tình huống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra trong thời 

gian tiến hành bầu cử; bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc bầu cử; 

để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI ĐUA; HÌNH THỨC, 

TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG  

1. Đối tượng thi đua, khen thưởng 

- Tập thể: Tập thể Sở Tài chính; các phòng trực thuộc Sở. 

- Cá nhân: Cán bộ, công chức trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện công tác 

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

2. Thời gian tổ chức thi đua 

Từ tháng 3/2021 đến khi tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 

tỉnh. 
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3. Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng  

3.1. Khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương Lao động và Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ) thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương.  

3.2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu 

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

trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

3.2.1. Tập thể  

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể Sở Tài 

chính; các Phòng trực thuộc các Sở trực tiếp tham gia; tham mưu, đề xuất thực 

hiện công tác bầu cử đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công; đảm bảo cung cấp kịp 

thời, đầy đủ, chính xác số liệu để phục vụ công tác bầu cử theo quy định;  

- Có giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả trong công tác tham mưu lãnh 

đạo, chỉ đạo, tham gia thực hiện công tác bầu cử;  

- Là tập thể tiêu biểu được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở và 

Ủy ban Bầu cử tỉnh xét, đề nghị khen thưởng. 

3.2.2. Cá nhân 

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các 

tiêu chuẩn sau:  

- Trực tiếp tổ chức thực hiện, tham mưu, đề xuất hoặc phục vụ tốt công tác 

bầu cử ở các cấp;  

- Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công 

tác bầu cử;  

- Là cá nhân tiêu biểu được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở và 

Ủy ban Bầu cử tỉnh xét, đề nghị khen thưởng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng nghiệp vụ, Văn phòng Sở và Thanh tra Sở có trách 

nhiệm: 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên về yêu 

cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Hiến pháp, pháp 

luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Công chức các phòng thuộc Sở tham gia cuộc bầu cử theo đúng quy trình, 

thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. 

- Đề xuất tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua 
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gắn với tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. 

2. Văn phòng Sở: 

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng 

chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

- Tổng hợp tình hình thực hiện thi đua lập thành tích tổ chức thành công 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Sở, báo cáo Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. 

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở đề nghị khen thưởng tích tích của tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thành công cuộc bầu cử 

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

2026 trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 

và đề xuất, đề nghị các phòng gửi văn bản vể Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo 

Giám đốc Sở để xem xét, điều chỉnh./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT + VP (NL). 

                        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

           Bùi Văn Thắng 
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