CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

UY BAN MTTQ VIT NAM
TfNH BINH PHIJOC
BAN THUYNG TRIXC

BInh Phithc, ngàyjLthángdlnam 2021

S: JLG /KH-MTTQ-BTT

KE HOACH
Ljch trInh th gian Va cac ni dung côngvic co ban cüa MTTQVN các cp tharn gia
Cu9c ban cir dn bieu Quoc h9l khoa XV va dii bieu Hçn dong nhan dan cac cap, nhiçm ky 2021-2026
Thixc hiên Luât bâu cu dai biêu Quôc hôi va dai biêu HDND, Luât Mat trân To quôc Viêt Nam, Luât To chuc QuOc hôi,
Lust to chüc ChInh quyên dja phiiang; Chi thj 03-CT/TU ngày 11/12/2020 cüa Ban Thiiàrng vi Tinh üy ye lath do cOng tác hâu cir
dii biêu QuOc hi khóa XV và di biêu FIDND các cap nhim k' 2021-2026; huâng dan cüa Ban Thu?mg trirc Uy ban Trung trcing
MTTQVN; Kê hoach so 121/KH-MYFQ-BTF, ngày 23/12/2020 cüa Ban Thii?mg trirc UBMTTQVNtinh ye triên khai, huâng dan
MTI'QVN các cap tham gia Cuc bâu cü.
Trên co so Lich thai gian va cac cOng viec phai thiic hien trong tac bâu cu dai biêu Quoc hôi khoa XV va dai biêu HDND cac
cap nhim ki 202 1-2026 cüa Hi dông bâu Cu Quôc gia, Ban Thumg trirc UBM1TQVNtinh xây dirng Kê hoich chi tiêt ye Ljch trInh
thai gian và các ni dung cong vic co bàn cüa MTTQ\TN các cap tham gia Cuc bâu
dai biêu Quôc hOi khóa XV và dai biêu
Hi dông nhân dan các cap, nhim k' 202 1-2026 nhu sau:

STT

1

Thô'i gian dty kin
thic hin

Ni dung cong vic

- Xây dimg k hoch trin khai cOng tác Mt tr.n tham gia Tü ngày 04/0 1 dn
Cuc bâu Cu; ké hoach tuyen truyên ye Cuc bâu cü; ké ngày 30/01/202 1
hoach giám sat Cuc bâu cir. To chüc tp huân triên khai
cong tác Mt trn tham gia bâu cü.
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Do'n v thirc
hin

Thô'i gian chm
nht

Mt trn T
Ngày 30/01/202 1
quôc Vit Nam
các cap

2
3
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Thành 1p Uy ban bu ct dcii bilu Qulc h5i, dai bilu HDND
các cap
Dir kiln co' cá'u, thành phcn, s hrqng ngw&i &ng ct dgi bilu
Quoc hç3i khóa XV

UBND các c4o

Ngày 07/02
('trwó'c báu c1 105
ngày)
Uy ban Thirông
vy Quôc hç3i

Dir kiln cc' cá'u, thành phcn, sl hrctng ngir&i tng c& dgi bilu
Thu'àng trrc
HDND các cap nhiêm /cj) 2021-2026
HDND các cap
Phát hành thu m?i; chuân bj ni dung, chuang trInh to chüc îü ngày 01/02 dn
Mtt trn T
Hi nghj hip thuong lan thir nhât.
ngày 09/02
quôc Vit Nam
cac cap

Btthc môt
Hi ngh hip thuo'ng ln thu nht thôa thun v co cu, thành phn, s hrçrng ngtrô'i u'ng cfr Thu biu Quc hi, ü'ng cir Di
biu HOND tinh (tfr 08/02/2021 dn 17/02/2021)
Hi nghj hip thuang lan thu nhât dê thOa thun ye ca câu, thành Sang ngày 09/02
Ban T. trrc
6
phân và so krcmg nguäi 1mg cà Dti biêu Quôc hi
(thu ba)
UBMTTQ\TN
tinh
Hôi nghj hip thuong lan thu nht d thOa thi4n v co câu, thành Sang ngày 09/2
Ban 1. trirc
Ch nht 1'
7
phân và sO luçing nguäi irng c1r DBHDND tinh
(thu ba)
UBMTTQ\TN
ngay
tfrth
(tnxacbaucu
Hi nghj hip thucmg ln thu nht d thOa thuan v Ca C.U, thành Chm nht là
UBMTTQVN
g "'
phân và so krqng ngrn1i irng ci'r DBHDND cap huyn, cap xã.
ngày 17/02
các cap
8
(Màng 6 TÉl)
9
10

Hoànthin biên bàn, báo cáo kt qua hip thuang l.n thu nht, Ngay sau khi kIt
gui den ncii quy djnh
thic Hói nghj
Dieu chinh lan cc' câu, thành phcn, s hrcrng &ng ct dai bilu
Quoc hôi.
TIc ngày 18/02
Diêu chinh cci câu, thành phán, so hrQ'ng &ng th dgi biêu HDND den ngày 22/02
các cap.
2

UBMTTQVN
các câ
UBTVQuoc hi
Thirông trrc
HDND các cap

C7iám nMt
22/02 (trithc
báu cIc 90
ngày)

-Trén Co si diu chinh cüa Uy ban Thiiing vii Quc hi và
Tlurông trirc HDND các cap, Ban Thithng trirc UBMTTQVN các
cap thirc hin phân bô so hrcing, thành phân, co cau ngithi ra frng Tü ngày 22/02
MTTQVN
12
Cu Dai biêu Quôc hi, üng Cu Di biêu HDND các cap den các Co den 26/02
các cap
quan, to churc, dcm vj. PhOi hqp tO chrc hisàng dn quy trInh giâi
thiu ngix?ñ 1rng cü, to chüc lay kiên cà tn noi cOng tác, 1p các
thu tic ho so theo quy djnh
Hi nghj vâi dai din the co quan, don vj, tO chüc duqc phân bô Di.r kiên ngày
Ban Thixing
24/02
nguñ ra irng cCr DBQH, üng cü DBHDND tinh dê hrnrng dan quy
trirc UBMTTQ
13
trInh gici thiu ngmM üng cà, to chüc lay kiên cü tn noi cong
(thu tii)
VN tinh
tác, 1p các thu tiic ho so theo quy djnh
An djnh và cong bô sO don vj báu ct danh sách các don vj bâu
HidOng bâu c1r
Ngày
14
c sO hrçtng dgi biêu QuOc h5i, dai biêu HDND dwçrc bâu & mOi
quOc gia, UBBC 04/3(trithc bâu
don vj bâu cz
các cap
ci 80 ngày)
Biroc hai
Co quan, t chfrc, don vi tin hành giói thiu üng cfr DBQH ngirôi ung cfr Diii biu HOND tinh (tfr ngày 24/02 dn ngày
14/03/2021)
Các ca quan, t chüc, don vj có nguii irng ci:r DBQH t chrc hi Tü ngày 24/02
Các co quan, t
nghj lay kiên cà tn noi cOng tác; hi nghj lath do mi rng
den 11/03
chüc, don vj
15
tháo 1un, lra ch9n giói thiu ngUYi CÜ CO quan, to chuc, don vj
CtIIçIC phân bô
minh ra irng Cu.
ngu?i üng Cu.
Các co quan, tôchuc, don vi Co ngithi üng cu Di biu HDND to Tir ngày 29/02 -Các Co quan, tO
chüc Hti nghj lay kiên cü tn noi cOng tác; hi nghj lãnh do ma den 11/03/2021
chüc, don vj
16
rông thão luân, lra chçn, giâi thiu ngix&i cüa co quan, to chüc,
duçic phân bô
don vj mInh ra irng cu.
ngtxai ung cu
Ban Thithrig tr1TC UBMTTQ\TN các cap don doe, nhac th0 Co
Ban Thiz?mg
Ngày
quan to chüc, don vj np biên ban hi nghj Cu tn fbi CÔflg tác và
trrc MT CáC Cap
11/3/202 1
17
biên ban hi nghj ban lath do Co quan, to Chuc, don vj có ngi.thi
dirgc giâi thiu 1rng Cu, chuan bj cho Hi nghj hip throng lan
hai. Báo
ket qua th%rc hin Bithc hai cho Mt tnn cap tren.
3

Tir ngày 05/3
den ngày 14/3

Thành 4p a mJi don vj bu c& mt Ban bdu c
18

19

Thai han cuôi cling nhn h Sc' cia ngw&i dwctc cc' quan, to che-c,
don vj giái thiu ra &ng ci và ngirài ty i'ng ct'r DBQH, dgi biêu
HDND các cap

UBND các c4o
(Mçt trdn các
cap tham gia)
H5i dOng
BCQG. Uy ban
bâu ct' các cap

Ngày 14/3
('trtthc báu th
70 ngày)
17 già ngày
14/3/2 021
('Ghü nht,)

Biroc ba
Hi nghj hip thro'ng 1n thu hai thôa thun danh sách so' b nhü'ng ngiroi ung Cu Diii biu Quc hi và nhu'ng ngtrôi frng
cu Di biu HDND tinh (tfr 15/3/2021 dn 19/3/2021)

20

21

22

23
24

- Rà soát ni dung chun bj cho Ht5i nghj hip thuong 1n thu hai
dê thóa thun 1p danh sách so b nhüng ngu?ii rng Cu DBQH.
Hi nghj hip thuong lan thu hai dê thôa thun 1p danh sách so
b nhing nguñ irng Cu dti biêu HDND tinh.

15/3/2021

- Ban TT.
UBMTTQVN
tinh

Hi nghj hip thuong ln thu hai d thóa thun 1p danh sách so
b nhüng ngithi üng cü DBQH

Sang thu tu
ngày 17/3

A
'
Hoi ngh hiep thuong lan thu hai de thoa thun ltp danh sach so
b nhüng ngu?i irng cü DBHDND tinh

Sang thu tu
ngày 17/3

- Ban TT.
UBMTTQVN
tinh
- Ban TT. UB
MTTQ Vit
Nam tinh
- Ban Thuàrng
tWc UB MTTQ
Vit Nam cap
huyn, xâ
- Ban TT
UBMTTQVN
các cap

Hi nghj hip thuo'ng 1n thu hai d thöa thun1p danh sách so
b nhüng ngithi 1rng cü DBHDND cap huyn, cap xã (Cap huyn
không'nên to c/uk vào sang ngày 17/3/2021)
- Hoàn thin biên ban, báo cáo kt qua hip throng lan thu hai,
gui den noi quy djnh.
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Tir 15/3 den
19/3

Cham nhat
19/O/O21

Biroc bn
.
.
. A. . *.
To ch.rc Hçi ngh lay y kien nhn xet va tin nhiçm cua cir tn noi cir tru doi vo'i nhirng ngiro'. irng cir DBQH, ngiro'i irng cir
DBHDND tinh (tü ngày 19/3/2021 dn 26/3/2021)
Hi nghj vói dii din các Ca quan, to chüc, dan vj và di din Ban Ngày 19/3/2021
- Ban TT. UB
Thiiing trirc Uy ban MTTQ Vit Nam cap huyn,
xã nai
(thi sau)
MTTQ\TN tinh
25
ngu?i irng cir DBQH cu trü thung xuyên, nai ngtthi frng cur
DBHDND tinh cux trü thithng xuyên dê hi.râng dan lay kiên cir
N
trnaicu tiij.
25/3/2021
To chirc H9i ngh lay y hen nhan xet va tin nhiçm cua cuxtri nai
Tu 19/3 den
- Ban Thuong
cu tth dôi vri nguàri duçic giâi thiu 1mg cu:r dai biêu Quôc hi,
25/3/2021
trurc Uy ban
26
nguäi duçic giài thiu 1mg dr dai biêu HDND các cap.
MTTQVN các
(Sau khi hi nghj kêt thüc gui ngay biên bàn cho Uy ban
cap.
MTTQ\TN các ca theo quy djnh.)
co cáu,
Uy ban Thwô'ng
Uy ban Thwô'ng vy Quôc h3i diêu chinh lcn th- hal
Ngày 29/3
27
vy Quoc h3i
thành phân, so lu-cing ngw&i dwqc gió'i thiu &ng cü dgi biêu QuOc
(trtthc báu cr
hói.
55 ngày)
Uy ban nhân dan
xâ sau khi thông nhát vái Thu-ông trtc H3i
UBND
xâ
Ngày 03/4
dông nhdn dan và Ban thzthng trrc Uy ban Mt trn To quôc Vit
(MTTQ VN
(50 ngày trw&c
28
quyêt djnh thành 1p mOi khu vtc bó phiêu mt
Nam cing
xä tham gia,)
báu cr,)
Tôbâu cr de thy'c hin cong tác báu cr dgi biêu QuOc h5i và dgi
biêu Hói dông nhán dan các
Xác minh và trá l&i
các vy vic ma c fri neu dôi vó'i ngir&i
Các ccr quan, tO
Ngày 13/4
29
i'rng cz' dai biêu Quoc h(51, ngwài &ng cr'r dgi biéu Hói dOng nhán.
ch&c, don vj lien (40 ngày trzthc
báu ctr)
quan.
Btrorc 11am
Hi nghj hiêp thirong ln thu ba, 1p danh sách chInh thüc nhü'ng ngirôi frng DBQH và nhfrng ngtrô'i üng
dii biu
HOND tinh (tfr ngày 14/4/2021 dn 18/4/2021)
Rà soát, chuân bj cho Hi nghj hip thuang lan thu ba 1p danh
14/4/2021
- Ban TT.
30
sách chInh thlrc nhUng ngu?ii 1mg cIt DBQH, DBHDND tinh.
(thIt ti.r)
UBMTTQ Vit
Nam tinh
r
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Hi ngh hip thuang 1n thu ba d 1p danh sách chInh thirc
nhing nguii irng Ca DBQH khóa XV

15/4/2021
(sang thu näm)

- Ban 1. trrc
UBMTTQ\TN
tinh

32

Hi nghj hip thrnng 1n thu ba d 1p danh sách chInh thüc
nhüng ngui üng cà DBHDND tinh

15/4/2021
(sang thu näm)

Hi nghj hip thucing 1n thir ba d l.p danh sách chInh thüc
nhüng ngithi irng cCr DBHDND cap huyn, cap xä.

Tir ngày 14/4
den ngày
18/4/2021

- Hoàn thin biên ban, danh sách ngtrôi dü tiêu chun ung cu
dii biu Quc hi, di biu HDND Va báo cáo kt qua hip
thirong 1n thu ba, gui dn noi quy djnh.

Tn ngày 19/4
dn ngày
23/4/202 1

- Ban TT.
UBMTTQVN
tinh
- Ban T. trirc
UBMTTQ\TN
cap huyn, cap
xa
- Ban T. tnrc
UBMTTQVN
các cp

35

36

38

Cci quan 4p
danh sách cz fri

Niêm yet danh sách ctt fri
Tü 13/4 den
12/5/2021

Giám sat vic niém yet danh sách cü tn
Hi nghj báo cáo cong tác Mt trn tharn gia bu ci:r trong h
thông Mt trn và triên khai kê hoach phôi hcp to chüc hçc tp
the 1 bâu cü, man dam tiêu chuân irng ca viên, tuyên truyên, 4n
dng bâu ca và thic hin cong tác giám sat
Hi nghj gp gi nhüng nguñ ang cü DBQH, nhftng ngu1i üng
cüDBHDND dê huàng dan xây dirng chinmg trInh hành dng và
thông nhât kê hoach ljch tiêp xüc cü tn thirc hin quyên 4n dng
bâu ca theo 1ut djnh.
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27/4/2021
(thu ba)

hr ngày 27/4
den ngày 28/04

- Ban T. trirc
UBMTTQ\TN
các cap
- Ban T. trirc Uy
ban MTTQ Vit
Nam tinh
- Ban T. trrc Uy
ban MTTQ Vit
Nam các cap

18/4/2021
(truâc bâu cü
35 ngày)

Ngày
23/4/2021
(trtr(tc bu cfr
30 ngày)
13/4/2021
(trwóc báu th
40 ngày)

40

41

42

- T chüc các cuc tip xüc gp gä giüa nhüng ngithi 1mg dr vâi
1m tn dê 4n dng bâu dr.
- Bao cáo tInh hInh và kêt qua thirc hin den Uy ban MTTQVN
cap trên.
Cóng bó danh sách chInh th&c nWmg ngw&i thig c& dgi biêu
Quóc hç5i, nhü'ng ngwài &ng czc dqi biêu H3i dông nhân dan theo
tItng don vj báu c1è
Niêrn yEt danh sách chInh thzc nhil'ng ngw&i tng th dgi biJu
h3i, thig cü dgi biêu HDND a khu vc bó phiêu.

- Giárn sat vic lip, niêm yt danh sách chInh thlrc nguii 1mg dr
dti biêu Quoc hi, 1mg elm dai biêu HIDND tai khu c bó phiêu,
vic chuân bj khu vrc bö phiêu và Tham gia giám sat vic giái
quyêt dan thi.r khiêu nai to cáo, kiên nghj cüa elm tn (nêu co)
Báo cáo tiên d5 báu ct trong ngày bcu ce cho Ban Thw&ng trztc
UBMTTQVN cap trên.
N3p biên ban két qua kiêm phiêu
Ban báu c1è nop biên ban xác djnh kEt qua bu th

46

48

Tir ngày 28/4
ä'ên ngày
22/5/2 02 1

- Ban 1. trrc TiJy
ban MTTQ Vit
Nam các cap

Ngày
22/5/202 1

H3i dông BCQG
và UBBC các
cap

Ngày 28/4
('trtthc báu ct'r
25 ngày)

To báu ci

Ngày 03/5
('trithc bâu th
20 ngày)

Tü ngày 03/523/5/202 1

Ban T. trrc Uy
ban MTTQ\TN
các cap.

Hai tilng môt
lan

MTcác cap

23/5/2021

TO báu ct

2 6/5/2021
('sau 03 ngày)
28/5 (sau báu
cz 05 ngày)
02/6 ('sau bâu
c& 10 ngày)
27/5/2021

Ban báu ci't

COng bO két qua báu cm và danh sách nhiing ngw&i trzng c& dgi
biêu QuOc hi và nhfrng ngzthi tring cm'r dqi biêu HDND
Báo cáo tong kêt cong tác Mt trn tham gia bu clr; két qua giám
sat cuc bâu elm.
Tong kêt cOng tác M.t trn tham gia bu elm dai biêu Quoc hi
khóa XV, bâu elm dai biêu HDND các cap nhim k' 202 1-2026.
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HDBC QG
UBBC các cap
MT cap huyn,
cap xä
- Ban TT.
UBMTTQ Vit
các cap

10/6/2021

Trên day là K hoach K hoach clii tit v Ljch trInh thñ gian và các ni dung cong vic co bàn cüa MTTQ\TN các
cap tham gia Cuc bâu cü dti biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim k' 202 1-2026.
Giao cho LTnh virc Dan chü - Pháp lut cüa UBMTTQ\TN tinh chü dng tham muu cho Ban Thu?ing trrc thirc hin
các ni dung theo ljch trInh; theo dOi, huâng dan, don dôc Ban Thix&ng trirc UBMTTQVN cap huyn, cap xã thirc hin. Van
phông và các LTnh vrc khác thirc hin nhim vi theo phân cong cüa Ban Thu?mg tr1rc UBMTTQ\TN tinh.
D nghj Ban Thuäng trrc UBMTTQVN các huyn, thj xA, thành ph xây dirng ljch trInh thii gian thirc hin cp
huyn; huàng dan cho Ban Thuông trirc UBMTTQ\TN cap xã thiic hin; trong qua trInh tO churc thirc hin nêu can thiêt trao
dôi, lien lac vâi Linh vrc Dan chü - Pháp 1ut cüa UBMTTQ\TN tinh, sO din thoai 0918688376 hoc so 02713870107.
M.B' THU" G TRUC
'ill
Noi nhân:
- BTT. UBTWMTTQVN;
- Ban DCPL + Ban CTPN (MTTW);
- Thu?mg trirc Tinh üy;
- Các Ban xây dirng Dãng tinh;
- Uy Ban bâu Cu cUa tinh;
- TT. HDND; UBND tinh;
- Sâ Nôi vu;
- Dàng Uy khi CQDC Dâng;
- Các So, Ban, Ngãnh cüa tinh;
- Ban Thng trirc UBMTTQVN tinh;
- Các Tic thành viên UBMTTQVN tinh;
- Ban TT. UBMTTQVN các huyn, thj;
- Luu VT.
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