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/KH-MTTQ-BTT

KẾ HOẠCH
Tổ chức hội nghị tổng kết 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 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; Hướng dẫn số
64/HD-MTTW-BTT ngày 21/5/2021 về hướng dẫn tổng kết công tác Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc 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 Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị
tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá đầy đủ, khách quan quá trình và kết quả MTTQ Việt Nam
các cấp tham gia công tác bầu cử; nêu được những ưu điểm, hạn chế và
nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, những bài học kinh nghiệm và đề xuất,
kiến nghị cụ thể.
Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều
thành tịch xuất sắc trong công tác bầu cử. Việc khen thưởng thực hiện theo
Hướng dẫn số 47/HD-MTTQ-BTT ngày 23/3/2021 và Thông báo số 95/TBMTTQ-BTT ngày 02/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh về phân bổ khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Nghệ An tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Việc tổ chức tổng kết phải tiến hành thực chất, hiệu quả, an toàn, tiết
kiệm, tránh hình thức; bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo đúng quy
định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền,
Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp.
II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Chương trình hội nghị
- Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình hội nghị;

- Khai mạc hội nghị;
- Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Hội nghị tham luận;
- Khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác bầu cử.
- Phát biểu của lãnh đạo Trung ương, tỉnh;
- Kết luận và bế mạc hội nghị.
2. Hình thức tổ chức
Căn cứ tình hình thực tế Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh sẽ quyết định hình thức tổ chức hội nghị phù hợp đảm bảo yêu cầu công
tác phòng chống dịch covid -19, bằng một trong các hình thức sau:
- Phương án 1: Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến 21 điểm cầu của các
huyện, thành, thị.
- Phương án 2: Hội nghị trực tiếp tại tỉnh.
III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần
1.1. Thực hiện theo phương án 1:
* Tại điểm cầu tỉnh, kính mời:
- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh
đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh ủy: Ban Tổ chức, Ban Dân vận và Ban
Tuyên giáo;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Một số tập thể, cá nhân cấp tỉnh được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
tặng bằng khen;
- Phóng viên Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Báo Đại đoàn kết
thường trú tại Nghệ An.
* Tại điểm cầu các huyện, thành, thị
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- Đại diện lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND cấp huyện;
- Đại diện Ủy ban bầu cử cấp huyện;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện;
- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện;
- Đại diện lãnh đạo một số ban cấp ủy, phòng Nội vụ;
- Các tập thể, cá nhân tại địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh tặng bằng khen.
(Do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện mời)
1.2. Thực hiện theo phương án 2:
- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các
ban, văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh;
- Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh ủy: Ban Tổ chức, Ban Dân vận và Ban
Tuyên giáo;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.
- Một số tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng
khen (gồm các tập thể: Tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp
huyện, tổ chức và các cá nhân của cơ quan báo chí);
- Phóng viên Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Báo Đại đoàn kết
thường trú tại Nghệ An.
2. Thời gian
01 buổi, dự kiến trong khoảng từ ngày 28 - 30/6/2021 (sẽ có giấy mời
sau).
3. Địa điểm
3.1. Thực hiện theo phương án 1:
- Điểm cầu của tỉnh: Hội trường tầng 3, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh (số 02, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
- Điểm cầu cấp huyện: Phòng họp trực tuyến UBND cấp huyện.
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3.2. Thực hiện theo phương án 2:
Hội trường tầng 3 cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (số 02, đường
Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban, Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
1.1. Ban Dân chủ - Pháp luật
- Tham mưu kế hoạch, chương trình, giấy mời, bài phát biểu khai mạc,
bế mạc hội nghị.
- Tham mưu báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và địa phương chuẩn bị
tham luận tại hội nghị.
- Phối hợp với Văn phòng chuẩn bị kinh phí, nội dung ma két; chuẩn bị các
tài liệu liên quan phục vụ hội nghị.
1.2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo
- Tuyên truyền các nội dung hội nghị trên trang Zalo, Fanpage và trang
thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- Chủ trì phối hợp với Ban Dân chủ pháp luật tham mưu công tác thi đua
khen thưởng.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Phong trào nắm tình hình, số lượng các đại
biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh (báo cáo Ban Thường trực trước hội nghị
một ngày).
1.3. Ban Phong trào
- Phối hợp với Văn phòng in ấn tài liệu; đón tiếp và phát tài liệu cho đại
biểu tham dự hội nghị.
- Phối hợp với Ban Tổ chức - Tuyên giáo nắm tình hình, số lượng các
đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh.
1.4. Văn phòng
- Tham mưu các văn bản đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin
và Truyền thông kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại địa phương (nếu thực
hiện theo phương án 1).
- Phối hợp với Ban Tổ chức – Tuyên giáo phục vụ các nội dung liên
quan đến thi đua khen thưởng.
- 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.
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- Phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật dự trù và bố trí kinh phí tổ chức
hội nghị.
2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị
- Phối hợp với UBND cùng cấp chuẩn bị hội trường, kết nối đường
truyền (thời gian kiểm tra kết nối các điểm cầu vào lúc 15h00 trước ngày tổ
chức hội nghị 01 ngày); thông báo, mời và gửi tài liệu cho các thành phần tại
điểm cầu của địa phương; thông báo số lượng đại biểu tham dự hội nghị đến
Ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua đồng chí Nguyễn
Văn Huy, chuyên viên Ban Dân chủ – Pháp luật, số điện thoại: 0833220685
(nếu thực hiện theo phương án 1).
- Chuẩn bị nội dung tham luận và gửi về Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh trước thời gian tổ chức hội nghị 03 ngày.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ
quốc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- BTT UBTWMTTQVN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban bầu cử tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị;
- Các ban, Văn phòng MTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT.

Nguyễn Đức Thành
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