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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công  

cuộc 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 Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại 

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

2021- 2026, UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch phát động phong trào 

thi đua với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, 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" , cụ thể như sau: 

 A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 I. Mục đích 

 1. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo dân 

chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; vận động cử tri đi bầu cử với tỷ lệ 

cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp được bầu và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

 2. 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 

trên địa bàn thành phố tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

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

 3. 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 trên địa bàn thành phố. 

 II Yêu cầu 

 1. Triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; 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. 

 2. 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 nhưng đúng luật trong tổ chức cuộc bầu cử; công tác bình xét khen 

thưởng phải bảo đảm khách quan, công bằng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định. 
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 B. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA 

 I. Đối tượng thi đua 

 1. Tập thể: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND thành 

phố; Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân; các xã, phường, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. 

 2. Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và các cá 

nhân tham gia tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ở các cấp. 

II. Nội dung thi đua 

 1. Thi đua thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử. Kịp thời 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, cá nhân thực hiện cuộc bầu cử. Thực hiện tốt công 

tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm 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. 

 2. Thi đua thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử. Tổ chức 

nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

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

 3. Thi đua thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

kịp thời mọi âm mưu, hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. 

Giảm thiểu các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. 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. 

4. Thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống, đối phó với những tình huống 

thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể 

ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.  

 C. KHEN THƯỞNG 

I. Đối tượng, hình thức khen thưởng 

 1. Đối tượng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong chỉ 

đạo, tổ chức tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể: 

 - Tập thể gồm: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND 

thành phố; Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các đơn vị 

lực lượng vũ trang nhân dân; các xã, phường; thôn, tổ dân phố. 

 - Cá nhân gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và các cá 

nhân tham gia tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ở các cấp. 
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 2. Hình thức khen thưởng: 

 - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ 

 - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

 - Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố 

 - Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường 

II. Tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng 

1. Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ 

a) Tiêu chuẩn: Triển khai, thực hiện theo hướng dẫn, phân bổ của UBBC 

tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc  

b) Số lượng: Toàn tỉnh được 03 tập thể, 03 cá nhân. 

 2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

2.1. Đối với tập thể (xét, trình khen thưởng đối với UBND thành phố và 

UBND các xã, phường) 

a) Tiêu chuẩn: 

* Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

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

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 - Ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bầu cử kịp thời, 

đúng quy định. 

 - Thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử theo đúng thời gian, cơ 

cấu, thành phần quy định. 

 * Về công tác tổ chức thực hiện bầu cử 

 - Tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy trình, thời gian và các 

bước thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh, thành phố 

 - Tổ chức các hội nghị triển khai, tập huấn công tác bầu cử kịp thời, đúng 

thành phần, bảo đảm chất lượng cao. 

 - Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử; 

 - Thực hiện tốt công tác ANTT, an toàn trong cuộc bầu cử. Bảo đảm an toàn 

tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. 

 - Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về công tác bầu 

cử; giải quyết kịp thời, có kết quả khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có). 

 - Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ 

công tác bầu cử; quản lý, sử dụng kinh phí công tác bầu cử và thực hiện chế độ báo 

cáo theo đúng quy định. 

 *  Kết quả trong công tác bầu cử 

 - Tổng hợp kết quả bầu cử đúng thời gian, số liệu chính xác. 
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 - Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao: từ 95 % trở lên. 

- Bầu đủ số lượng đại biểu được bầu theo đúng quy định; không phải bầu thêm, 

bầu lại. 

 - Không có vi phạm pháp luật trong công tác bầu cử. 

 b) Số lượng: Toàn thành phố được trình khen thưởng không quá 02 tập thể. 

2.2. Đối với cá nhân:  

a) Tiêu chuẩn: Các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tham gia tổ chức thực hiện công tác bầu cử ở các 

cấp, cụ thể: 

 - Cá nhân trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc phục vụ tốt công 

tác bầu cử ở các cấp trên địa bàn thành phố. 

 - Cá nhân có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực 

hiện công tác bầu cử tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường. 

 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công liên quan đến công tác bầu cử. 

 b) Số lượng: Toàn thành phố được trình khen thưởng không quá 03 cá nhân. 

 3. Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố 

a) Tiêu chuẩn: 

* Đối với tập thể là các xã, phường; các thôn, tổ dân phố, Tổ bầu cử: 

 - Phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với thực hiện các nhiệm 

vụ của đơn vị (có kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện và đánh giá tổng  kết). 

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

thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

 - Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử; giải quyết kịp thời các 

khiếu nại, tố cáo; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. 

 - Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 95% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo sổ 

lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần (không phải bầu lại, bầu thêm); kết thúc bầu 

cử sớm hoặc đúng thời gian quy định. 

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

trong và sau ngày bầu cử. 

 * Đối với các tập thể là các phòng chuyên môn, đon vị LLVT: 

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu 

quả, đúng quy định. 

 * Đối với cá nhân: 

 - Có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện và phục vụ công tác bầu cử ở 

các cấp thành phố. 

 - Có giải pháp tích cực, sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực 

hiện công tác bầu cử. 
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b) Số lượng: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường lựa 

chọn, trình khen thưởng theo văn bản phân bổ tỷ lệ của UBND thành phố sau khi 

kết thúc cuộc bầu cử. 

 4. Giấy khen của Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 Do UBND các xã, phường xét, khen thưởng thuộc thẩm quyền theo quy định. 

 5.  Thủ tục, hồ sơ trình khen thưởng 

 * Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: 

- Tờ trình đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen. 

- Biên bản họp bình xét của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen. 

- Báo cáo thành tích (đóng quyển) của tập thể, cá nhân đề nghị khen thường; 

có xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thường, số lượng: 02 bộ đối 

với đề nghị khen thưởng cấp tỉnh; 01 bộ đối với đề nghị khen thưởng cấp thành phố. 

 * Thời gian trình khen thưởng: 

  - Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) 

trước ngày 27/5/2021 (thành phố nộp về tỉnh trước 03/6/2021). 

 D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường căn cứ Kế hoạch 

này và điều kiện cụ thể, tổ chức hưởng ứng,  phát động, triển khai thực hiện phong 

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

kinh nghiệm và trình khen thưởng theo quy định. 

 2. Phòng Nội vụ thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực 

hiện Kế hoạch này; triển khai các nội dung về khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo đúng 

hướng dẫn; căn cứ vào kết quả cuộc bầu cử, tham mưu cho UBND thành phố có văn 

bản phân bổ chỉ tiêu cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. 

Thời gian ban hành văn bản: trước ngày 25/5/2021. 

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

phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường kịp thời báo cáo UBND thành 

phố (qua phòng Nội vụ) để xem xét, hướng dẫn, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; UBBC tỉnh; 

- Sở Nội vụ; Ban TĐ-KT Sở Nội vụ; 

- TTTU, HĐND TP; 

- CT, các PCT; 

- Các Ban Đảng; UBMTTQ, các đoàn thể TP; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc TP;  

- UBBC TP; Các Tiểu ban UBBC TP; 

- Tổ giúp việc UBBC; 

- UBND các xã, phường; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 
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