ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 311

/MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 14 tháng 5 năm 2021

V/v tổ chức triển khai các nhiệm vụ
công tác bầu cử theo yêu cầu phòng
chống dịch Covid-19

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
các huyện, thành phố, thị xã
Để tổ chức tốt ngày bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021) trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19, thực hiện các văn
bản chỉ đạo của Trung ương và Hướng dẫn số 104/HD-UBBC ngày
11/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về hướng dẫn một số nội dung công tác tổ
chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Nghệ An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị triển khai một số nội
dung sau:
1. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại
biểu HĐND cấp huyện và người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã với cử tri để
thực hiện công tác vận động bầu cử theo quy định. Lưu ý, công tác tổ chức
các hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử cần đảm bảo yêu cầu công tác phòng,
chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và ngành Y tế.
Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động
bầu cử tại địa phương gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
đồng thời gửi bản mềm qua email: trunghieu29091991@gmail.com trước
ngày 21/5/2021. Báo cáo phải nêu cụ thể việc tổ chức hội nghị ở từng cấp: Số
cuộc, số người tham dự, số lượng ý kiến, cụ thể các ý kiến (phân loại theo
lĩnh vực: kinh tế, giao thông vận tải, y tế giáo dục, chế độ chính sách, tâm tư
nguyện vọng với người ứng cử…).
2. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (đợt 2 và đợt 3)
theo 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 và Hướng dẫn số 15/HDMTTQ-BTT ngày 08/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các

cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Quan tâm kiểm tra, giám sát công tác
chuẩn bị và tổ chức bầu cử theo các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại
Hướng dẫn số 104/HD-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về hướng
dẫn một số nội dung công tác tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Kết thúc bầu cử, báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026 về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày
06/6/2021.
3. Trong ngày bầu cử 23/5/2021, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
nhanh bằng văn bản định kỳ hai giờ một lần (bắt đầu từ 8h30 sáng) gửi Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và gửi vào email:
tranlammtna@gmail.com; đồng thời, thường xuyên thông tin tình hình công
tác bầu cử tại địa phương nhất là những tình huống phát sinh cho đồng chí
Phó chủ tịch Nguyễn Đức Thành (điện thoại 0913.643.678) và đồng chí Trần
Văn Lâm, Trưởng ban Dân chủ pháp luật (điện thoại: 0914.927.136) để kịp
thời xử lý. Báo cáo tập trung các nội dung: Khai mạc bầu cử; diễn biến của
cuộc bầu cử; tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu; không khí ngày bầu cử, dư luận
của Nhân dân; những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc,
thời tiết; tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến bầu cử; tình hình an
ninh trật tự, những tình huống phát sinh xảy ra (nếu có)…
Các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong cần chủ
động phối hợp triển khai các nội dung liên quan công tác bầu cử sớm tại các
địa phương được phép tổ chức bầu cử sớm; tổng hợp báo cáo nhanh kết quả
bỏ phiếu sớm theo tiến độ quy định.
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành,
thị nghiêm túc triển khai.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (b/c);
- Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh (b/c);
- Ủy ban bầu cử tỉnh;
- BTT MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lưu: VT.

Nguyễn Đức Thành
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