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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH BẮC KẠN   

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:        /KH-MTTQ-BTT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

  

Bắc Kạn, ngày       tháng 3 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 

 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú,  

nơi làm việc của người tự ứng cử 

  

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCT 

UBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ 

- Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy 

trình quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 1186/2021/ UBTVQH14, 

ngày 11/ 01/2021 quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc 

giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc 

hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập dánh sách người ứng cử đại biểu Quốc 

hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; 

Căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 

2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn về lập danh sách sơ 

bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; 

Thực hiện Hướng dẫn số 37/HD-MTTQ-BTT, ngày 19 tháng 3 năm 2021 

của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức lấy ý 

kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và 

lấy ý kiên nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của người tự ứng cử. 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế 

hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người 

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 

2021 - 2026 và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc 

của người tự ứng cử như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú của người ứng cử để lấy ý kiến nhận xét 

và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi 

làm việc của người tự ứng cử. Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm 
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của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp báo 

cáo tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba để các đại biểu có cơ sở xem xét, thảo luận 

những người ứng cử để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Việc tổ chức thực hiện Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú 

của người ứng cử và nơi làm việc của người tự ứng cử phải đảm bảo dân chủ, 

nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND; các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam. 

II. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN 

1. Nội dung 

Trên cơ sở danh sách sơ bộ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

tổ chức họp với đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử và 

tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã, phường, thị trấn để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri 

nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) theo quy định tại 

Điều 21, 22 Chương IV Nghị quyết Liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-

ĐCT UBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - 

Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

tại Điều 45, 54 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Điều 2, Điều 4 Chương I của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội.   

- Chỉ đạo và phối hợp, phân công cán bộ công chức dự các hội nghị lấy ý 

kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới 

thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; lấy ý 

kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi làm việc của người tự ứng 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV: 

+ Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Lấy ý kiến nhận xét, tín 

nhiệm của cử tri nơi cư trú gồm 11 người và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử 

tri nơi làm việc của người tự ứng cử 01 người. 

+ Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026: Lấy ý 

kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú gồm 91 người. 

 2. Địa điểm  

Được tổ chức tại các thôn, bản, tổ dân phố, khu chung cư, khu đô thị nơi có 

người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 cư trú. 
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3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021.  

4. Thành phần chủ trì, khách mời và chương trình hội nghị cử tri nơi cư trú 

4.1. Thành phần chủ trì 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp 

với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. 

4.2. Thành phần tham dự hội nghị 

- Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân 

phố lập danh sách và mời cử tri đến dự hội nghị đảm bảo đúng theo quy định. 

- Trường hợp tổ chức hội nghị cử tri tại khu chung cư hoặc khu đô thị thì 

Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Ban Quản trị khu chung cư hoặc Ban 

Quản lý khu chung cư, Ban Quản trị khu đô thị lập danh sách và mời cử tri cư trú 

tại tòa nhà khu chung cư hoặc khu đô thị đến dự hội nghị. 

- Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý 

kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và phải đảm bảo 

số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. 

- Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể 

hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri 

tham dự hội nghị. 

4.3. Khách mời tham dự hội nghị 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, người ứng 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm 

kỳ 2021-2026, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu người ứng cử được 

mời tham dự hội nghị. 

- Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn theo 

phân công. 

(Có danh sách phân công cán bộ, công chức dự hội nghị gửi kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh  

Phân công các bộ, công chức dự và giám sát việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 

nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại các địa phương có người ứng cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm 

Liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi người 

ứng cử của cơ quan, tổ chức mình cư trú để thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị 

cử tri nơi cư trú. 



4 

 3. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã có trách nhiệm 

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì Hội nghị lấy ý 
kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 
XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn cư trú trên địa bàn; bảo đảm cử tri đến tham 
dự đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định tại mục 3, Điều 2, Nghị quyết 
số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

 -  Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị với Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước khi tiến hành tổ chức hội nghị 01 ngày. 

- Nhận danh sách cụ thể và Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. 

Sau khi kết thúc Hội nghị, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt 
Nam cấp xã gửi ngay Biên bản đến Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Bắc Kạn. 

Chậm nhất 17 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2021, biên bản hội nghị phải gửi 
đến Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời tổng hợp chuẩn bị 
cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. 

4. Về kinh phí  

Kinh phí hỗ trợ cho việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm 

của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 700.000đ/người ứng cử.  

Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn theo phân 

công tham dự trực tiếp giao cho Trưởng Ban công tác Mặt trận nơi có người ứng cử 

cư trú sử dụng theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú 

đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư 

trú, nơi làm việc của người tự ứng cử của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Bắc Kạn./.  

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử 

- Uỷ ban bầu cử tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Các CQ, TC, ĐV có người ứng cử (p/h); 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- BTT Ủy ban MTTQ  VN các huyện, thành phố; 

- BTT Ủy ban MTTQ VN cấp xã nơi có người ứng cử (t/h); 

Gửi bản giấy 

- Các đơn vị chưa có TDOffice; 

- Lưu VT, DCPL&DTTG.                                                                 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                  Triệu Thị Thúy 
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