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CII! THI 
A •A A A . . .X ..( . Ye vlçc to chtrc d119c bau cir du bieu Quoc h9l khoa XV 

và bu cü' dii biu Hi ding nhân dan các cap, nhim kr 2021-2026 

Ngày 20/6/2020, B ChInh trj dà ban hành Chi thj s 45-CT/TW v lãnh dao 
cuc bau c1r dii biêu Quôc hi khóa XV và bâu di biêu Hii dông nhân dan 
các cap, nhim k' 2021-2026; Quôc hi khoá XIV, ki hçp thu 10 dã ban hành 
Nghj quyêt so 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 ye Ngày bâu ci'r di biôu Quôc hi 
Khóa XV và di biêu Hi dông nhân dan các cap nhim kST 202 1-2026, theo do 
ngày bâu cir së duqc tiên hành vào ngày Chü nht 23 tháng 5 nàm 2021. 

Thirc hin Chi thj s 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 cUa Thu tiiàng ChInh phü 
ye to chüc cuc bâu cr dti biêu Quôc hi khóa XV và dai  biêu Hi dông nhân dan 
các cap, thim kS'  202 1-2026; Chi thj so 04/CT-TTg ngày 11/01/2021 cüa Ban 
Thlx?Llng vi Tinh üy Ninh BInh ye lnh dao  cuc bâu cü dai  biêu Quôc hi khóa XV 
và bâu biêu Hi dông nhan dan các cap, nhim kSr 2021-2026. Dé tp trung 
1nh dao,  chi do, to chüc cuc bâu cr di biêu Quôc hi khóa XV và dai  biêu 
Hi dông nhân dan các cap, nhim k' 2021-2026 bão dam dan chU, bInh däng, 
diing pháp lust,  an toàn, tiêt kim và thirc sir là ngày hi cüa toàn dan; to diêu kiin 
thun lçii nhât de nhân dan thirc hin day dü quyên lam chü cüa mInh trong vic 
lira chçn, gici thiu, bâu nguñ có dü dt'rc, dü tài, xirng dáng di din cho nhân dan 
tai QuOc hi và Hi dông nhân dan các cap, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh chi thj: 

1. Các S, ban, ngành cüa tinh trong phm vi chüc näng, nhim v11, quyn han 
duçic giao, chU dng thirc hin tot các ni dung cong vic có lien quan den cOng 
tác chuân bj, to chuc thirc hin cong tác bâu cir, c1i the nliix sau: 

a) Sâ Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hcip vâi Si Van hoá th thao 
và các co quan lien quan có ke hoach  triên khai, chi dao  và hu&ng dn Báo Ninh BInh, 
Dài phát thanh và Truyên hinh tinh, các cci quan thông tin, báo chI & Trung ucing và 
dja phucrng, to chuc tuyen truyên kp th&i, sâu rng trong can b, cong chüc, 
viên chüc, lirc luçmg vu trang và các tang lop nhân dan ye nghia, tam quan trçng 
cüa cuc bâu cu dai biêu Quôc hi khóa XV vâ dai  biêu Hi dOng nhân dan các cap 
nhim ki 202 1-2026; Lut Bâu c1r di biêu QuOc hi và dai  biêu Hi dông nhân dan 
và các ni dung c bàn cüa Lut To chuc QuOc hi, Lust TO chüc chInh quyên 
dja phuang, Lut süa dôi, bO sung mt sO dieu cüa Lut To chuc ChInh phU và 
Lut To chuc chInh quyên dja phuang và các van bàn huàng dan cüa cap trên ye 
cOng tác bâu cir. 
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b) Sâ Giao thông 4n tãi, Si Thông tin và Truyn thông, Buu din tinh, 
Côngty TNHH Mt thành viên Din hrc Ninh BInh xây dirng kê ho.ch, phuung an 
ci the, nhãm bão dam giao thông, thông tin lien l.c thông suôt và cung cap din 
lien tiic trong qua trInh chuân bj, to chüc bâu cir, dc bit là 03 ngày tnthc, trong 
và sau ngày bâu cir. 

c) Sâ Y t chü trI, phi hçpvâi cac ca quan lien quan thuông xuyên theo 
dOi tInh hInh, tiêp tic thrc hin quyêt lit, dông b, hiu qua các nhim vi, giâi pháp 
phông chông djch Covid-19; chü dng xay drng các phwmg an và huóng dn các 
dja phuang xây dimg phuang an irng phó vói nhitng tInh huông djch bnh có the 
xãy ra trong th?yi gian chuân bj và tO chirc bâu cü. 

d) SO Nông nghip và Phát trin nông thôn chü tn, phi hçip vài các ca quan 
lien quan xây drng các phuang an phông chông, chü dng 1rng phó vth nhttng 
diên biên, tInh huong thiên tai có the xây ra lam ãnh hithng tOi cuc bâu cü. 

d) Cong an tinh, B Chi huy Quân scr tinh, B Chi huy B di Biên phông tinh 
xây drng kê hoch, phucing an triên khai 1irc luqng báo dam an ninh chInh trj và 
trt tir, an toàn xã hi trong suôt qua trInh chuân bj, to chirc cuc bâu cü, dc bit 
chU trçng bão dam an ninh, trt t%r tai  nhU'ng dja bàn tr9ng diem, khu vrc trQng yêu 
ye quôc phông, an ninh; chi dao  và huàng dan các 1irc lixqng vu trang trên dja bàn 
tham gia cuc bâu cU. 

e) Ciic Thng kê tinh có trách nhim râ soát, cung cp s lieu dan sé tInh 
den th?iii diem ngày 3 1/12/2020 cUa tmg huyn, thành phô và cüa các xA,phiing, 
thj trân dê lam can cir tInh so hiqng dai  biêu Hi dông nhân dan các cap mOi 
dcin vj hành chInh; phôi hçcp Si Ni vçi tong hç'p kêt qua bâu cü; hisàng dan Chi ciic 
Thông kê các huyn, thành phô giüp Uy ban nhân dan cap huyn và các to chirc 
bâu c1r 1p biên bàn và thông kê kêt qua bâu cir trên dja bàn. 

g) Thanh tra tinh chü trI, pMi hçip vi các Co quan lien quan huâng dn vic 
k khai tâi San dôi vâi nguii duçc gi1i thiu img ci'r di bieu Quôc hi và di bieu 
Hi dOng nhân dan các cap theo quy djnh; chU trI, phOi hçip vâi các Si, ban, 
ngành, dja phuong tp trung giâi quyêt kjp thai, dung pháp lut các khiêu ni, 
to cáo cüa cOng dan; tham mini Uy ban nhân dan tinh và Uy ban bâu cü tinh 
giài quyêt các khiêu nai,  to cáo cüa cong dan lien quan den cOng tác bâu ci.'r theo 
dung quy djnh. 

h) Si Tài chInh chü trI, ph& hçip vth SO Ni vi tham mini cho U ban 
nhân dan tinh kjp thôi phân bô kinh phi phiic vçi cOngtác bâu cü; huàng dan các 
don vj, dja phucmg vic quân l, sir diing và thanh quyet toán kinh phi bâu Cu theo 
dung quy djnh. 

i) Sâ Nôi v11 là co quan thiing trirc, chju trách thim tham muu, giüp 
Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan chi d,o các S&, ban, ngành, 
Uy ban nhân dan các cap thirc hin tOt cOng tác bâu Cu; kiêm tra, dOn dOc vic 
thirc hin các quy djnh cüa pháp lut ye bau cu và các van bàn huàng dan cüa 
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Trung uang, cüa tinh v cong tác bu cr; tham mi.ru U' ban nhân dan tinh thành 1p 
các to chi'rc phii trách bâu ct'r trén dja bàn tinh theo dung kê hoch, ljch trInh 
dã ban hành; huOng dan các dja phrnng thành 1p cac tO chüc phii trách bâu ctr a 
dja phizng và nghip vii ye Cong tác bâu Cu; triên khai vic khàc dâu cho các 
tO chirc phii trách bâu c1r; chü trI in an các 1oi tài 1iu, biêu mu theo quy djnh 
phiic viii cong tác bâu cü; phôi hçp chit chê vói Van phông Uy,ban nhân dan tinh, 
các cc quan lien quan và Uy ban nhân dan các huyn, thành phô theo dôi, ctp nht 
tInh hInh chuân bj, tiên d thirc hin cOng tác bâu Cu dê kjp thai tong hçip, báo cáo 
Uyban nhân dan tinh, Chü tjch U5' ban nhân dan tinh và Uy ban bâu Cu tinh; chU trI, 
phôi hcip vâi Ciic Thông ke tinh giüp Uy ban bâu cü tinh tong hcrp két qua bâu Cu 
trên dja bàn toàn tinh dé báo cáo theo quy djnh; thirc hin các nhim vi khác 
lien quan den cong tác bau ci:r theo chi do cüa Uy ban nhân dan tinh và Uy ban 
bâu cü tinh; tham muu tong kêt cOng tác bâu c1r theo dung quy djnh cUa pháp lu.t. 

2. Uy ban nhân dan các cp có k hoach chi d.o và trin khai t chüc thirc 
hiên cuôc bâu dii biêu Quôc hi và dai  biêu Hi dông nhân dan các cap theo dung 
chi do cUa Trung uong và cüa tinh; triên khai Lut Bâu cü di biêu Quôc hOi  và 
di biêu Hi dông nhân dan, các van bàn hi.ràng dan cüa cap trên ye cOng tác bâu 
cir den can b và nhân dan & các xâ, phu&ng, thj trân; chü dng thirc hin báo dam 
tiên d vic chuân bj cho cOng tác bâu cà theo dung ke hoch và ljch trInh cüa 
Uy ban bâu cü các cap; chuân bj day dü các diêu kin vt chat, k5 thut phiic vi 
tot cho cuc bâu cu; chü dtng phôi hcip v&i các cci quan lien quan quan trong vic 
giám sat, kiêm tra và thirc hin cOng tác bâu cu; chi do gii v&ng an ninh chInh trj, 
trat tir, an toàn xã hi và phông chOng djch bnh trên dja bàn, bão dam cho cuc 
bâu cu duçic din ra an toàn, dung pháp lut; tOng hçp tInh hInh tti dja phiiang và 
tiên d cOng tác bâu cu, báo cáo kjp thai theo quy djnh. 

ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph chju trách nhirn trithc 
Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh vô cOng tác chi do tO chirc, 
thçrc hin cuc bâu cu theo quy djnh cüa pháp 1ut yà huàng dan cüa Hi dOng 
bâu cu quOc gia, U' ban Thu&ng vi Quoc hi, Uy ban Thing rning Mt trn TO quOc 
Vit Nam, ChInh phü, Thu tuó'ng ChInh phü, Tinh üy, Hi dOng nhân dan tinh, 
Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, Uy ban Mt trn TO quOc 
Viêt Nam tinh yà các S&, ban, ngành cüa tinh. 

3. Thu tnr&ng các S&, ban, ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn, thành ph 
can cü chüc näng, thim vi duqc giao, phát dng các phong trào thi dua 1p 
thath tIch chào mmg cuc bâu cu dai  biêu Quôc hi khoá XV và di bieu HidOng 
nhân dan các cap nhim kS'  2021 -2026; khân truang trien khai cOng tác chuân bj, 
to chüc cuc bâu cu và t1c hin tot các nhim vi lien quan den cOng tác bâu cu; 
kjp thai gui báo cáo den s& Ni vii d tOng hqp báo cáo Uy ban nhan dantinh, 
Chü tjch Uy ban nhan dan tinh, Uy ban bâu cu tinh ye tInh hInh cOng tác chuan bj, 
triên khai và t chuc cuOc bâu cir, ngãy bâu Cu dam bão tiên d theo dung ljch trinh 
cOng tác bâu cu. 
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Chü tjch Uy ban nhân dan tinh yeu cu các cp, các ngành, Giám dc các 
Si, Thu truô'ng các Co quan ban, ngành cüa tinh, Uy ban nhân dan và Chu tjch 
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô nghiem tc trién khai, thirc hin; châphânh 
nghiêm chê d thông tin, báo cáo ye tiên d và kêt qua triên khai cong tác bâu ci:r 
theo dung ljch trInh, dam bão dê cuc bâu ci'r di biêu Quôc hi khóa XV và di biêu 
Hi dOng nhàn dan các cap nhim ki 202 1-2026 trên dja bàn tinh thành cong tot dcp.I 

Noinhân: 
- Uy ban Thu?mg vi Quoc hi; 
- Hi dong bu cr Quôc gia; 
- ChInh phü; 
- Ban Thining tnrc Uy ban Trung uong 
M11TQ Vit Nam; 
-BNivu; 
- Ban Thu&ng vii Tinh us'; 

- Thuô'ng tr%rc HDND tinh; 
- Ban Thumg trrc U' ban MTTQVN tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các thành vien U ban bâu cr tinh; 
- Länh dao  Van phông UBND tinh; 
- Các S, ban, ngành, doàn the cüa tinh; 
- Các Huyn üy, Thành üy; 
- Thtring trrc HDND các huyn, thành pho; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Ninh BInh; 
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh; 
- Thu?ng trü TTXVN ti Ninh BInh; 
- Cong thông tin din tCr tinh Ninh BInh; 
- Liru VT, VP2, VP7. 
LQVP7_BC 2021 

Phim Quang Ngçc 
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