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TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số        /KH-MTTQ-BTT 
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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, 

thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 

phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình 

hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT 

ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về 

hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử; Kế hoạch số 

04/KH-MTTQ-BTT ngày 22/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh về thực hiện công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 

để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV, tại Nghệ An như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chỉ 

thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc 

hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị 

quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN; 

Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan đến 

công tác bầu cử. 

- Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV đảm bảo thực sự dân chủ, khách quan, đúng luật. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN, 

ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ 

1. Nội dung Hội nghị 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số 

lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh được giới thiệu ứng cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV  được dự kiến tại Công văn số 635/UBTVQH14-CTĐB 
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ngày 26/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc dự kiến phân 

bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV. 

2. Thành phần hội nghị 

2.1. Đại biểu tham dự hiệp thương 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị. 

2.2. Đại biểu khách mời 

- Đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Phóng viên Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Báo Đại đoàn kết thường 

trú tại Nghệ An. 

3. Chương trình hội nghị 

- Hội nghị cử chủ tọa trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

và Thư ký Hội nghị. 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn 

vị vũ trang nhân dân ở tỉnh Nghệ An  được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; 

- Hội nghị thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người 

được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm 

số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân 

tộc thiểu số, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng, đại biểu tái cử theo quy định của Luật 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Công văn số 

635/UBTVQH14-CTĐB ngày 26/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 

XIV về việc dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV. 

- Hội nghị thông qua biên bản. 

4. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: ngày 09 tháng 02 năm 2021 (thứ 3). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

(Số 02, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Dân chủ - Pháp luật 

- Tham mưu dự thảo kế hoạch, chương trình, giấy mời hội nghị hiệp thương 

lần thứ nhất. 

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị hiệp thương. 
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- Tham mưu dự thảo Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. 

- Tham mưu dự thảo Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh. 

- Phân công cán bộ ghi chép, tổng hợp ý kiến tại hội nghị.  

- Phối hợp với Văn phòng chuẩn bị nội dung ma két, tiếp đón đại biểu và 

chuẩn bị tài liệu liên quan đến công tác hiệp thương. 

- Báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần 1 (gửi kèm theo Biên bản hội 

nghị hiệp thương) đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh. 

2. Ban Tổ chức – Tuyên giáo 

- Phối hợp dự thảo Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Liên hệ mời phóng viên các cơ quan báo, đài đưa tin. Xây dựng nội dung, 

định hướng công tác tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền về Hội nghị; tuyên 

truyền trên trang Zalo, Fanpage và trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh. 

- Tham mưu dự thảo thông cáo báo chí (nếu có). 

3. Văn phòng 

- Chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ hội nghị: Hội trường; đón tiếp đại biểu; 

gửi giấy mời; in ấn, phát hành tài liệu và các điều kiện đảm bảo phục vụ hội nghị.   

- Dự trù và bố trí kinh phí tổ chức hội nghị. 

- Liên hệ và nắm tình hình các thành phần tham dự hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV. 

 

 
Nơi nhận: 
- BTT UBTWMTTQVN; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu QH; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- Các ban, Văn phòng MTTQVN tỉnh; 

- Tổ giúp việc BCĐ bầu cử; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thành 
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