
 

CHỈ THỊ 

Phát động thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  

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

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 

01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về phát động thi đua thực hiện 

thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 25/01/2021 của 

Huyện ủy Hạ Lang về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

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

Nhằm mục tiêu hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và nhân dân các dân tộc trong huyện với 

chủ đề “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Hạ Lang phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết, thi đua thực hiện 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 như sau: 

1. Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với các phong trào thi đua 

yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021. 

2. Thực hiện tốt 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; 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; động viên mọi cử tri tự giác, tích 

cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi 

cán bộ, đảng viên gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân 

dân tích cực tham gia bầu cử. 

3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; ban hành văn 

bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho 

các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử. 
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4. Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định; tỷ lệ cử tri 

đi bầu cao, đảm bảo bầu cử số lượng, cơ cấu đại biểu theo đúng quy định; đảm 

bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày 

bầu cử. 

5. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch 

bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài đến 

thời gian tổ chức cuộc bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để xảy ra “điểm nóng” 

về khiếu kiện; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo 

để vi phạm pháp luật về bầu cử. 

6. Tổ chức thực hiện 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, phát động phong trào 

thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức kiểm tra, tiến hành tổng kết và khen thưởng 

kịp thời để động viên những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong tổ 

chức thực hiện cuộc bầu cử; báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua gửi về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ). 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính 

trị- xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp tăng 

cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các 

tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua với tinh 

thần tự giác cao, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Tuyền thông huyện tổ chức tuyên truyền 

kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các 

tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động trong đợt thi 

đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng các chuyên trang, chuyên 

mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc 

tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, 

đơn vị. 

- Giao Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện) chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Chỉ thị, đồng thời có 

trách nhiệm phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện 

tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng kết và báo cáo kịp thời tình hình triển khai và kết 

quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn; hướng dẫn khen thưởng và đề nghị cấp trên khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và tham 
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mưu tổng kết đợt thi đua vào cuối tháng 6 năm 2021. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TĐKT Sở nội vụ; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, LL vũ trang; 

- Các Đồn BP trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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