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KẾ HOẠCH 
Thực hiện 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 đại biểu Quốc hội khóa XV  

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

 

Thực hiện 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 MTTQ 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 Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt 

Nam tỉnh ban hành Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Nghệ An 

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 triển khai như sau: 

I. YÊU CẦU 

1. 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 số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan đến công 

tác bầu cử.  

2. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thực sự dân chủ, 

khách quan, đúng luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng, 

chất lượng người được giới thiệu. 

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng 

kế hoạch cụ thể, đồng bộ về tiến độ thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức 

thành viên để hoàn thành tốt công tác Mặt trận tham gia bầu cử. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG BẦU CỬ 
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1. Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Thường 

trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, 

Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân. 

 Căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng của các tổ chức phụ trách bầu cử 

được quy định tại Mục 2, Chương 3 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; bảo đảm đủ cơ 

cấu, thành phần của Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia các Ủy ban bầu cử, Ban 

bầu cử và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia Ban bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp.  

2. Tổ chức các hội nghị hiệp thương 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp 

với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp thực hiện các 

bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-

UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN và các văn bản hướng dẫn về bầu cử 

có liên quan.  

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lựa chọn thời 

gian tổ chức hiệp thương phù hợp, trong khoảng thời gian được hướng dẫn. Việc tổ 

chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cần chú trọng bảo đảm số dư, tỷ lệ 

người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi, người ngoài 

đảng theo đúng dự kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.   

3. Tổ chức hội nghị cử tri 

Việc tổ chức các hội nghị cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định 

của Nghị quyết Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần thực hiện tốt việc hướng dẫn 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử tổ chức các 

hội nghị và hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh), đại biểu Hội đồng nhân dân (Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp). Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ 
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chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng 

cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cư trú thường xuyên tại địa 

phương; phối hợp với các đoàn thể nhân dân vận động cử tri đến dự họp, bảo 

đảm cử tri đến tham dự đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định tại Nghị 

quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

4. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với 

Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, để người ứng 

cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gặp gỡ tiếp xúc với cử 

tri, thực hiện quyền vận động bầu cử; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tại đơn 

vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp mình gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. 

5. Công tác tuyên truyền 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức thành viên, các cơ quan tuyên truyền, báo chí tổ 

chức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026; làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, 

vị trí của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, 

tiêu chuẩn của Hội đồng nhân dân; về quyền, nghĩa vụ của công dân, của cử tri, tự 

mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tổ chức nắm bắt tình 

hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để báo cáo cấp ủy, 

chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên. Kịp thời đấu tranh, phê phán 

bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định 

chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công.     

6. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với Ủy ban bầu 

cử, Ban bầu cử các cấp, các cơ quan có liên quan trong việc tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Trong quá trình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, phân 
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loại, xử lý, giải quyết các loại đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan 

đến công tác bầu cử theo quy trình của pháp luật quy định. 

7. Công tác giám sát  

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng kế 

hoạch tổ chức giám sát; phối hợp với các tổ chức thành viên và thường trực Hội 

đồng nhân dân cùng cấp giám sát và vận động Nhân dân giám sát quá trình tổ 

chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ và 

đúng pháp luật theo hướng dẫn tại Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày 

18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác 

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

kỳ 2021 - 2026. 

8. Công tác thi đua, khen thưởng 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phát động đợt thi đua 

thực hiện tốt các nội dung Mặt trận tham gia bầu cử gắn với nội dung thi đua thực 

hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Kết thúc cuộc bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức họp bình xét, khen thưởng 

và lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc 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 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên, chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các cấp, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nội dung công tác Mặt trận trong bầu cử, Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn 

xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ở cấp mình, đồng thời phối hợp với các tổ 

chức thành viên để thực hiện. Khi thấy cần thiết, có thể mời một số thành viên 

Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc đề 

nghị các tổ chức chính trị - xã hội cử một số cán bộ chuyên trách tham gia thực 

hiện những công việc cụ thể. 

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực 

hiện chế độ báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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tỉnh bằng văn bản và thư điện tử (qua địa chỉ email: tranlammtna@gmail.com) 

như sau: 

2.1. Các biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, 

trong đó chú ý nêu tình hình người tự ứng cử.  

Thời gian gửi sau từng Hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày. 

2.2. Báo cáo về tình hình thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất ngày 13/3/2021. Báo cáo về 

tình hình tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) về 

người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm 

nhất ngày 14/4/2021. 

2.3. Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử 

với cử tri để thực hiện vận động bầu cử kèm theo bản tổng hợp kiến nghị của cử tri 

với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Thời gian phải gửi báo cáo chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 22/5/2021. 

2.4. Báo cáo nhanh tình hình và kết quả ngày bầu cử tại địa phương: Có thể 

báo cáo bằng điện thoại, Fax, qua địa chỉ email: tranlammtna@gmail.com vào 

ngày 23/5/2021. 

2.5. Báo cáo hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

Thời gian chậm nhất phải gửi báo cáo là ngày 25/5/2021. 

2.6. Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân với các nội dung nêu trên kèm theo danh 

sách trích ngang những người trúng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Mặt trận, 

đoàn thể, dân tộc thiểu số, tôn giáo của địa phương mình. Thời gian chậm nhất 

phải gửi báo cáo là ngày 11/6/2021. 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện căn cứ 

vào mục này để hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thực hiện 

chế độ báo cáo. 

3. Đề nghị các tổ chức thành viên Mặt trận phối hợp chặt chẽ với Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu 

cử, giám sát công tác bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật; phản ánh ý kiến, kiến 

nghị của các đoàn viên, hội viên, dư luận xã hội về bầu cử với Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. 

mailto:tranlammtna@gmail.com
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Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tiến hành chung một thời điểm, nhiều việc phải tiến 

hành đồng thời, việc triển khai rất khẩn trương. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, 

phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

bầu cử địa phương để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; 

- Ban DCPL UBTWMTTQ Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- BTT, BCĐ CT bầu cử của UBMTTQ tỉnh; 

- Các vị Ủy viên UBMTTQVN;                               

- Các tổ chức thành viên; 

- VP và các ban Tỉnh ủy; 

- Các VP: HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở TT&TT; 

- Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Báo Đại 

đoàn kết thường trú tại Nghệ An; 

- UBMTTQVN các huyện, thành, thị;     

- Tổ giúp việc bầu cử của UBMTTQ tỉnh;                                                

- Vp và các ban UBMTTQVN tỉnh;                                                    

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Thành 
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