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KẾ HOẠCH  
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử 

 đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân  

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ 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 và Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 

19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu 

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

2021-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 670/HD-BTĐKT ngày 30/3/2021 của Ban Thi đua 

- Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi 

cuộc bầu cử và khen thưởng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

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

An Giang như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, 

được tổ chức trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua chào mừng thành 

công của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị 

quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện 

cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đó cũng là nhiệm vụ 

trọng tâm hiện nay của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Do đó, thi 

đua để thực hiện tốt công tác bầu cử với mục đích đảm bảo cuộc bầu cử được 

tiến hành “dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là 

ngày hội của toàn dân”. 

Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa 

vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp 

nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
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và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Qua đó kịp thời động viên 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực 

hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. 

2. Yêu cầu: 

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, tới 

mọi tầng lớp nhân dân với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân 

công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, 

cơ quan, đoàn thể, đơn vị.  

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình chuẩn bị tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 

đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử. 

Phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, đơn vị, địa phương; có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu 

dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm 

sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử; bảo đảm khách quan, chính xác, 

công khai, dân chủ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn. 

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

 Thi đua hoàn thành xuất sắc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội 

dung chủ yếu như sau: 

1. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử: Bao gồm 

tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử 

2. Tổ chức tốt việc hiệp thương giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu 

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

2021-2026. 

3. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; 

4. Thực hiện tốt việc hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

5. Thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại 

biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

và tương đương (đảm bảo chính xác, đúng thời gian theo Luật định). 

6. Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công 

đảm bảo dân chủ, trung thực, đúng Luật định. 

7. Thực hiện tốt việc vận động cử tri tham gia đi bầu cử đông đủ, có chất 

lượng đảm bảo các yêu cầu đã đề ra. 

8. Giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.  
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Các ngành, các cấp, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, từ tỉnh đến 

cơ sở; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội căn cứ mục đích, yêu 

cầu, nội dung tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử 

căn cứ tính chất, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị được giao với nội 

dung, chỉ tiêu cụ thể thiết thực tạo ra không khí thi đua sôi nổi góp phần hoàn 

thành kế hoạch cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. 

III. KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng, hình thức khen thưởng: 

a) Đối tượng: 

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại 

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

2026. 

b) Hình thức khen thưởng: 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng: 

2.1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:  

a) Đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có phát động thi đua để thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (có kế hoạch, nội dung, biện pháp thực 

hiện và đánh giá tổng kết); 

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo đúng 

tiến độ việc chuẩn bị và tổ chức công tác bầu cử. Có các phương án chủ động 

ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, 

đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra được thuận lợi, an toàn và đúng thời gian quy 

định. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định; 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo kịp thời, 

hiệu quả, thông qua các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình 

thực tiễn của địa phương; 

- Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 98% trở lên; kết quả bầu phải đảm bảo về 

chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, thành phần (không phải bầu lại, bầu 

thêm); kết thúc bầu cử sớm hoặc đúng thời gian quy định; 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 

trước, trong và sau ngày bầu cử. 

b) Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 
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- Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 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. 

2.2 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

2.2.1 Đối với tập thể: 

a) Công tác tuyên truyền:  

- Tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức 

thích hợp, đa dạng, phong phú, có hiệu quả; 

- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt tốt Luật Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

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

b) Tổ chức triển khai tốt công tác bầu cử: 

- Ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử 

đảm bảo kịp thời, chính xác theo quy định;  

- Thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử đảm bảo về cơ cấu, 

thành phần, thời gian theo luật định;    

- Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc với cử tri; giải quyết kịp thời, đúng pháp 

luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.  

- Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy 

định. 

c) Tổ chức tốt ngày bầu cử: 

- Trang trí khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu trang nghiêm theo đúng 

quy định; 

- Đảm bảo cử tri đi bầu đạt tỷ lệ từ 98% trở lên; Có số phiếu bầu hợp lệ 

đạt 98% trở lên trên tổng số cử tri đi bầu; 

- Bầu đúng, đủ số lượng đại biểu theo quy định (không phải bầu lại, bầu 

thêm); 

- Có phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch 

bệnh, nhất là dịch bệnh Covid – 19; đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. 

d) Đối với việc tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ: 

- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được quy định tại Điều 23 Luật 

bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015 đối với Ủy ban bầu cử các cấp. 
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- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được quy định tại khoản 3 Điều 24 

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015 đối với Ban bầu cử. 

- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều 25 

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015 đối với Tổ bầu cử. 

2.2.2 Đối với cá nhân: 

- Những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và người 

phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp. 

- Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện công tác bầu cử tại địa phương, đơn vị. 

- Ưu tiên xét khen thưởng cho những cá nhân trực tiếp tham mưu, phục 

vụ tốt công tác bầu cử. 

3. Số lượng khen thưởng: 

3.1 Đối với bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Chọn 03 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện công tác bầu cử. 

3.2. Đối với Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Chọn 50 tập thể và 115 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực 

hiện công tác bầu cử. Phân bổ số lượng đề nghị xét khen như sau:  

- Cấp huyện (bao gồm xã, phường, thị trấn) và các tổ chức phụ trách bầu 

cử tương ứng: 40 tập thể, 70 cá nhân. 

- Cấp tỉnh (bao gồm các sở, ngành và phòng, ban chuyên môn trực tiếp 

tham gia công tác bầu cử): 10 tập thể và 15 cá nhân. 

- Ban bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh: 10 cá nhân.   

- Các Tiểu ban, bộ phận tham mưu giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh và cấp 

huyện: 20 cá nhân. (ưu tiên cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, có 

thành tích tiêu biểu trong công tác bầu cử)  

3.3. Giấy khen của Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND 

cấp huyện, cấp xã: do từng cấp hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương.  

4. Kinh phí thưởng, mức thưởng: 

4.1. Nguồn tiền thưởng được trích trong nguồn kinh phí công tác tổ chức 

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

nhiệm kỳ 2021- 2026 theo Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 

năm 2020 của Bộ Tài chính;  
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4.2. Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Cụ thể Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh: 

- Đối với Tập thể: 50 x 2.0 x 1.490.000 đồng/tập thể = 149.000.000 đ;  

- Đối với Cá nhân: 115 x 1.0 x 1.490.000 đồng/cá nhân = 171.350.000 đ 

Tổng cộng: 320.350.000 đ (Ba trăm hai mươi triệu, ba trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

5.1.  Kết thúc cuộc bầu cử, trên cơ sở chỉ tiêu, số lượng của Kế hoạch 

này, các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử, UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị có liên quan bình xét khen thưởng, chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của hồ sơ đề nghị khen thưởng và đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, khen 

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

Cơ quan làm công tác thi đua- khen thưởng cùng cấp có trách nhiệm tổng 

hợp danh sách, hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng theo quy định.  

5.2. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) có trách nhiệm: 

- Đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh: 

Ban Thi đua- Khen thưởng tổng hợp danh sách, trích ngang thành tích, báo cáo 

UBND tỉnh xét, khen thưởng. 

- Đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ: Ban Thi đua - Khen thưởng tập hợp danh sách, báo cáo UBND tỉnh xét, 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng. 

5.3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: 

a. Hồ sơ, thủ tục trình Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thực hiện 

đúng theo quy định tại Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.  

b. Hồ sơ, thủ tục trình Bằng khen của UBND tỉnh thực hiện đúng theo 

quy định tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ kế hoạch 

này và điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; tổ chức đánh giá rút 

kinh nghiệm kịp thời và có các hình thức biểu dương khen thưởng phù hợp. 

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua 

khen thưởng) có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng 

hợp kết quả báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng và đề nghị cấp 
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trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

bầu cử theo quy định. 

Hồ sơ đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND 

tỉnh gửi về Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh qua Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh chậm nhất ngày 15 tháng 6 năm 2021. 

Kế hoạch phát động phong trào thi đua này thay thế Kế hoạch số 

167/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021. 

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, 

các cơ quan tổ chức có liên quan kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Thi 

đua khen thưởng – Sở Nội vụ) để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận:  

- Ban TĐKT TW; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- BCĐ Công tác bầu cử tỉnh; 

- Thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND huyện, thị xã, thành phố;  

- Báo AG; Đài PTTH An Giang; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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