
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:          /KH-SKHCN                    Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và  

đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

Để triển khai và tổ chức tốt công tác bầu cử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong ngày Chủ nhật 23 tháng 5 

năm 2021 vào dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc bầu 

cử là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN 

của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức tham gia công tác bầu cử phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, 

an toàn, tiết kiệm; tham gia lấy ý kiến, hiệp thương giới thiệu đại biểu (nếu có) phải 

đảm bảo thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, đạt chất lượng, tiến 

độ theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử các cấp. 

Tham gia tuyên truyền về Cuộc bầu cử đạt hiệu quả, tiết kiệm, góp phần vào 

thành công của cuộc bầu cử. 

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Tập huấn về công tác bầu cử 

Cử thành viên có trách nhiệm tham dự tập huấn nghiệp vụ bầu cử (nếu có) theo 

yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Tham gia tổ chức phụ trách bầu cử ở các cấp 

Tổ chức xem xét, giới thiệu thành viên tham gia các tổ chức phụ trách, tổ giúp 

việc bầu cử ở các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 

các cấp. 
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3. Hội nghị lấy ý kiến, hiệp thương giới thiệu đại biểu 

Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia công tác hiệp thương giới thiệu đại 

biểu ứng cử (nếu có), đảm bảo dân chủ, công khai, đúng trình tự các bước, đạt tiến độ 

đề ra, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 

4. Vận động bầu cử 

Việc vận động bầu cử (nếu có) được thực hiện dân chủ, công khai, đúng pháp 

luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đúng đơn vị bầu cử, đúng thời gian (bắt đầu từ 

ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm 

bỏ phiếu 24 giờ). 

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Việc tham gia quyết khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử phải theo quy định 

pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo thực hiện đúng 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự và thẩm quyền. 

6. Tuyên truyền, vận động về công tác bầu cử 

Việc tham gia tuyên truyền về công tác bầu cử đảm bảo thực hiện trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện đồng bộ và thường xuyên, góp phần 

nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc 

bầu cử, qua đó phát huy quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân. 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia bỏ phiếu, vận động 

gia đình, người thân và nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền công dân đi bỏ phiếu 

bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đúng quy định. 

7. Bảo vệ an ninh trật tự 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, CBCCVC-NLĐ trong cơ quan 

có trách nhiệm tham gia bảo đảm an ninh trật tự của cuộc bầu cử. 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức trực cao điểm 24/24 giờ trước và trong ngày bầu 

cử, lấy nòng cốt là lực lượng tự vệ tại chỗ. 

8. Khen thưởng 

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử được xét và đề nghị cấp có 

thẩm quyền khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch này đến toàn thể 

CBCCVC-NLĐ trực thuộc biết để thực hiện. 

2. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tham mưu thực hiện tuyên 

truyền về cuộc bầu cử trên trang tin điện tử của sở và các ấn phẩm KH&CN. 
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3. Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu đề xuất kinh phí thực hiện công tác 

bầu cử theo quy định hiện hành (nếu có). 

4. Thanh tra Sở tham mưu, phối hợp tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

về công tác bầu cử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công 

(nếu có). 

5. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chỉ đạo lực lượng tự vệ tại các đơn vị tổ 

chức trực ban tại trụ sở cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trước và trong ngày bầu cử. 

6. Văn phòng Sở tham mưu tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia công tác hiệp 

thương giới thiệu đại biểu (nếu có). Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết 

quả công tác bầu cử. 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 – 2026, yêu cầu thủ 

trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai, phối 

hợp thực hiện đạt kết quả tốt./. 

 
Nơi nhận:  
- UB Bầu cử tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- LĐ sở; 
- Các phòng, đơn vị; 
- Lưu VT_nnp 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Tâm Thanh 
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