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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số:        /KH-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Nghệ An, ngày       tháng 02 năm 2021 

  

      
 

KẾ HOẠCH  
Phát động phong trào thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

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

 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng; Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về 
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng; Thông tri số 
13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 về hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây 
dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng chào mừng bầu cử đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 
tạo không khí đoàn kết, phấn khởi thực hiện thắng lợi các nội dung công tác Mặt 
trận tham gia bầu cử biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026.  

2. Động viên các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử để cuộc bầu cử tiến 
hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày 
hội của toàn dân. 

3. Tạo không khí thi đua phấn khởi góp phần hoàn thành thắng lợi chương 
trình phối hợp thống nhất và hành động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Nghệ An năm 2021. 

4. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với 
khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thành tích thi đua; bảo đảm khen 
thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Nội dung thi đua 

 -  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phát động đợt thi đua 
thực hiện tốt 08 nội dung Mặt trận tham gia bầu cử đã được nêu tại Thông tri số 
13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 về hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

          - Chỉ đạo tốt công tác thông tin tuyên truyền theo kế hoạch của Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các văn bản phối hợp chỉ đạo triển khai công tác 
tuyên truyền cùng cấp liên quan đến công tác bầu cử. 
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- Phối hợp thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự 
lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. 

- Phối hợp thực hiện các bước của quy trình hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử 
tri trong vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, không vi phạm về Luật bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát theo thông tri số 12/TTr-MTTW-BTT ngày 
18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, 
có những hình thức tổ chức thích hợp, sáng tạo trong hoạt động giám sát. 

2. Thời gian thi đua 

Phong trào thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thực hiện thường xuyên mốc 
tính từ ngày 01/02/2021 đến ngày 30/6/2021.  

3. Công tác khen thưởng 

a) Đối tượng: Là các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam các cấp có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

b) Tiêu chuẩn: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
căn cứ vào 8 nội dung thi đua được nêu tại mục 1 của kế hoạch này và đặc điểm, 
tình hình chức năng, nhiệm vụ được phân công để bình xét, đề nghị khen thưởng. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Ban Tổ chức – Tuyên giáo  

- Tham mưu Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng bầu cử Đại 
biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026 (hoàn thành trong tháng 2/2021). 

- Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai 
phát động các phong trào thi đua chào mừng bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở cơ sở. (hoàn thành trong tháng 
4/2021). 

- Tổng hợp các văn bản đăng ký các công trình thi đua của Ban Thường trực 
21 huyện, thành, thị. (hoàn thành trong tháng 3/2021) 

- Tham mưu phân bổ số lượng khen thưởng, tổng hợp các khen thưởng từ cơ 
sở trình hội đồng thi đua, khen thưởng ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (hoàn tháng 
trong tháng 6/2021). 

- Tham mưu báo cáo công tác thi đua, khen thưởng về Bầu cử đại biểu quốc 
hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng bầu cử tỉnh và các cơ quan liên 
quan theo quy định. 

2. Ban Dân chủ pháp luật 

- Phối hợp với Ban Tổ chức – Tuyên giáo theo dõi, đánh giá các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử; tổng hợp gửi danh sách 
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các tập thể thật sự có thành tích nỗi bật để đề nghị khen thưởng. (từ tháng 1 đến 
tháng 6/2021) 

- Phối hợp với Ban Tổ chức- Tuyên giáo rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị khen 
thưởng để trình Ban Thường trực, Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét quyết định 
khen thưởng (Hoàn thành trong tháng 6/2021) 

3.Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Phối hợp, tham mưu các điều kiện phục vụ đảm bảo để phục vụ các đoàn kiểm 
tra triển khai công tác phát động các phong trào thi đua chào mừng bầu cử đại biểu 
quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026. 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị 

- Xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua trên địa bàn của mình. 

- Đăng ký với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các công trình chào mừng bầu cử 
Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026 (gửi về MTTQ Việt Nam tỉnh trong tháng 3/2021) 

- Chuẩn bị báo cáo về về công tác triển khai phát động phong trào thi đua về 
bầu cử để báo cáo đoàn công tác của tỉnh khi có yêu cầu. 

- Bình bầu các tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác bầu cử để tiến hành khen 
thưởng đồng thời lựa chọn các tập thể xuất sắc trong các tập thể được đề nghị khen 
thưởng để đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng theo đúng quy định. 

- Tham mưu báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng của đơn vị báo cáo về Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh (sau khi kết thúc bầu cử 10 ngày). 

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức- Tuyên giáo Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, giải quyết theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
- BTT UBTW MTTQ Việt Nam; 

- Ban Thi đua KT UBTW MTTQVN; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Hội đồng TĐKT tỉnh (b/c);        

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Các ban, Văn phòng UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban TT UBMTTQVN các huyện, thành, thị; 

- Lưu VP, Ban TC-TG. 

                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Trương Thiết Hùng 
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