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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 
BAN THƢỜNG TRỰC 

 

Số:  169  /MTTQ-BTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

            Nghệ An, ngày 25  tháng 3 năm 2021 

  V/v kiểm tra, giám sát công tác bầu cử 

 đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

        các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026  

             

 Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã:  Hoàng Mai, Thái Hòa. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết 

định số 22/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Hoàng Mai 

và thị xã Thái Hòa. 

I. Thành phần 

1. Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 

Trưởng đoàn; 

2.  ng H  H ng Tuyến, Ủy vi n Thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh: Phó Trưởng đoàn; 

3.  ng Nguyễn Đông Đức, Phó Trưởng Ban D n chủ - Pháp  uật Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh: Thành vi n; 

4. Bà Nguyễn Thị Song Hạnh, Phó Ban Tổ chức - Tuy n giáo Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh: Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh: Thư ký. 

II. Nội dung, thời gian, địa điểm, chƣơng trình làm việc 

 1. Nội dung giám sát 

Thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH-MTTW-BTT ngày 19/02/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Có đề cương báo cáo kèm theo). 

2. Thời gian 

- Ngày 29/3 (Thứ  hai):  Đoàn kiểm tra, giám sát tại Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thị xã Hoàng Mai và 01-02 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường của thị xã. 
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- Ngày 30/3 (Thứ ba):  Đoàn kiểm tra, giám sát tại Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thị xã thị xã Thái Hòa, và 01-02 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường của của 

thị xã. 

3. Địa điểm 

Tại mỗi địa phương, Đoàn  àm việc với cấp huyện (tại Trụ sở cơ quan Ủy 

ban MTTQ thị xã) và  cấp xã, phường (tại Trụ sở cơ quan cấp xã, phường).             

4. Chương trình làm việc  

- Tại cấp huyện: Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ thị xã; mời đại diện Ủy ban bầu cử của thị xã, đại diện 05 tổ 

chức chính trị - hội thành vi n của MTTQ thị xã; đại diện Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ một số cấp xã, phường (do thị xã mời) cùng tham dự; 

- Tại cấp xã, phường: Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ cấp xã, phường; mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ thị xã, Ủy ban bầu cử của cấp xã, phường; các tổ chức chính trị - xã hội 

của xã, phường cùng tham dự. 

* Chương trình làm việc: 

- Thông qua quyết định việc kiểm tra; 

- Trưởng đoàn đặt vấn đề việc kiểm tra, giám sát; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp được kiểm tra 

báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của địa phương. 

- Các đại biểu cấp được kiểm tra, giám sát phát biểu bổ sung  àm rõ báo 

cáo. 

- Các thành vi n Đoàn kiểm tra phát biểu. 

- Trưởng đoàn kết  uận. 

(Trong quá trình làm việc, các thành viên Đoàn sẽ kiểm tra, giám sát hồ 

sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác bầu cử của địa phương). 

III. Tổ chức thực hiện 

- Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện được kiểm 

tra, giám sát: 

+ Chuẩn bị báo cáo, h  sơ, tài liệu li n quan đến nội dung  kiểm tra, giám  

sát; tập hợp, thống k  số liệu cụ thể để cung cấp cho Đoàn; chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác; 
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+ Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, 

phường tự đánh giá việc triển khai các nội dung bầu cử Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp ở địa phương; chuẩn bị báo cáo, h  sơ, tài liệu phục vụ công 

tác kiểm tra, giám sát khi Đoàn về  àm việc tại địa phương. 

+ Bố trí địa điểm, mời các thành phần liên quan làm việc với Đoàn khi 

kiểm tra ở huyện. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận  ợi để Đoàn kiểm tra, 

giám sát hoàn thành nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                        
- Như tr n; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;  

- Ủy ban bầu cử  thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái 

Hòa; 

- Các Thành vi n Đoàn giám sát; 

- Lưu VT.                                                                                  

TM BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hƣơng 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT 

(Kèm theo Công văn số        /MTTQ-BTT ngày    /3/2021 của Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An) 

 

I. Công tác chỉ đạo, hƣớng dẫn triển khai các văn bản của Trung ƣơng, 

của tỉnh về công tác bầu cử 

II. Kết quả triển khai các nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (có số liệu cụ thể của từng nội 

dung cấp huyện, cấp xã, phường) 

1. Công tác tuyên truyền  

2. Việc thành lập, tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa 

phương 

- Về cơ cấu, thành phần, số  ượng thành vi n; 

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử. 

3. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương của cấp huyện, cấp xã, phường 

- Kết quả hiệp thương  ần thứ nhất: Số đại biểu được bầu; số người dự kiến 

giới thiệu ứng cử; cơ cấu kết hợp: Nữ, trẻ tuổi, d n tộc, ngoài đảng, tái cử… 

- Việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số  ượng đại biểu HĐND cấp huyện, 

cấp xã, phường của Thường trực HĐND cùng cấp; 

- Việc giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đ ng nh n d n và thủ tục, h  sơ ứng cử; 

- Việc tiếp nhận xem xét h  sơ ứng cử từ Ủy ban bầu cử sang Ủy ban MTTQ 

Việt Nam cùng cấp: Số  ượng h  sơ/Số người dự kiến giới thiệu… 

- Kết quả hiệp thương  ần thứ nhất,  ần thứ 2: Số đại biểu được bầu; số h  sơ 

tiếp nhận; số người ứng cử được  ập danh sách sơ bộ; cơ cấu kết hợp: Nữ, trẻ tuổi, 

ngoài đảng, tái cử… 

4. Tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử 

5. Công tác giám sát 

6. Công tác thi đua, khen thưởng 

7. Tình hình dư luận nhân dân 

III. Đánh giá chung  

1. Ưu điểm 

2. T n tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc  

3. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan). 

IV. Những đề xuất, kiến nghị 

1. Kiến nghị với Trung ương; 

2. Kiến nghị với Tỉnh. 
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