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CIII THI 
• A• ye vice lanh dio cu9c bau cir diii bien Quoc h9l khoa XV 

Va diii biêu Hii dông nhin dan các cap, nhim k 2021 - 2026 

Cuc bu c1r Di biu Qu& hi khóa XV và bu cà dai  biu Hi dng nhân 
dan các cp nhim kS'  2016 - 2021 dirge tiên hành vào ngày chU nht (ngày 
23/5/202 1). Day là sir kin chInh trj quan trong cüa dat ntrâc nhäm sang suôt lira 
ch9n, bu ra nhüng di biu that sir tiêu biêu ye drc, ye tài, xüng dáng dai  din 
cho chI, nguyen v9ng và quyên lam chü cüa nhân dan trong Quoc Hi và Hi 
dông nhân dan các cap nhim kS'  2021 - 2026. Cuc bâu cü diên ra trong bôi 
cânh cong cuôc di mâi toàn din trên mci lTnh virc d?i song, xã hi cüa dat 
nuâc, cüa tinh, dã dat  dirge nhng thành tru quan tr9ng;. dai  hi dâng b các cap 

nhim kS'  2020 - 2025 trên dja bàn tinh, nhât là Dai  hi Dâng bi tinh lan thu 
XIX dã dirge t chirc thành cong tot dp, huàng tâi thành cong cüa Dai  hi 
Dâng toàn quc lan thu XIII. Ben canh  nhing thun igi cüng con nhieu khó 
khãn, thách thrc nhir: Các the 1c thu dch chira t1r bô am mi.ru chông phá chê d 
và can trâ sr nghip dôi mâi cüa dat niróc ta; thiên tai, djch bnh diên biên phüc 
tap, khó hthng... Triróc tInh hInh do, dôi hOi Pang b và nhân dan các dan toe 
trong tinh phãi doàn kêt thông nhât, ra sue phân dâu, chung sue, dông lOng, tn 
diing moi thOi c, thun igi; khac phiic, vuqt qua mci khó khän, thách thirc to 
chi'rc thirc hiên hiu qua Nghj quyêt Dai  hi Dãng b tinh lan thir XIX dä dê ra. 

Quán triêt sâu sc tinh thn Chi thj s 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 (Chi thj 
45) cüa Bô Chinh tn ye lânh dao cuOc bâu cir dai biêu Quôc hôi khóa XV và 
bâu cir dai  biêu Hi dông nhân dan các cap nhirn kSr 2021 -2026; dê t chüc 
thành Cong cuc bâu Ca Quôc hi khóa XV và bâu cr dai  biêu Hi dông nhân 
dan cac cap nhim ki 2021 - 2026 trên dja bàn tinh; Ban Thithng vii Tinh üy 
yêu câu các cap Oy, to ch0c dâng t.p trung lãnh dao,  chi dio thirc hin t& nhitng 
nhim vii sau day: 

1. Tp trung lam t& cong tác quail trit, tuyên truyên sâu rng trong các cap 
üy, chinh quyên, các ca quan, tO chuc, dja phi.rng, don vj, can b, dàng viên, 
nhât là can b chü chôt cac cap yà các tng 1p  nhân dan nhnthüc tht dy dü, 
thau dao nôi dung Chi thi sO 45 cua BO Chrnh tn Länh dao, chi dao chuan bi tot 
các diêu kin can thiêt dê tO chüc thành cong cuc bâu cir dai  biêu Quôc hi khoá 
XV vàbâu c1x di biéu Hi dông nhân dan các cap nhim k' 2021-2026; bâo dam 
cuOc bâu ca dirge tiên hành dan chü, bInh dang, dung pháp lut, an toàn, tit kim 
và thirc si,r là ngày hi cüa toàn dan. 
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2. Lãnh do thirc hin tht cong tác nhân sir, bâo dam phát buy dan chü và 
sir lãnh do t.p trung, thông nhât ci'ia Dâng trong cong tác can b. Gän kêt qua 
nhân sr cüa di hOi  Dãng các cap và quy hoch can b vài cong tác chuân bj 
nhân sir dê giii thiu nhftng ngithi tiêu biêu ye phâm chat, dao  dtirc và näng 1c, 
uy tin, có quan diem, 1p  tru&ng chInh trj vüng yang, dü tiêu chuân theo quy 
djnh cüa pháp 1ut, Co diêu kin thirc hin nhim vii tham gia lam di biu Quc 
hci Va di biêu Hi dông nhân dan. Kiên quyt không giOi thiu 1mg elm dai  biu 
Quoc hi, di biêuHi dông nhân dan các cp nhüng ngi.r&i không xlmng dáng, 
không dli tiêu chuân, nhât là nhttng nguii sa slmt ye phâm chat dao  dlrc, tham 
nhüng, chy chlrc, chy quyên, xu njnh, kiêu ng,o, quan lieu, gay mat doân kt, 
ành hithng xâu den uy tin dma Dâng, Nhà niiàc. 

3.GióLthiu, lira ch9n buduxc nhingdi biu Quôc hi và dai  biu Hi 
dông nhân dan các cap that slr tiêu biêu, xlmng dáng dai  din cho chi, nguyen 
v9ng va quyên lam chlm dma Nhân dan; bâo dam dü tiêu chun, dñ s Ii.rcrng, có 
ca câu hap ly, trong do lay tiêu chuân, chat h.rcing dai biêu lam trong tam, không 
VI Ca CâU ma h?.  thâp tiêu chuân. Phân dâu bâu dU so luçing, co câu di biêu 
QuOc hi di.rçic Trung uo'ng phân bô và di' biu Hôi dông nhân dan các cp, bâo 
dam cc câu hop l. 

4. Viêc lra ch9n, giài thiu ngumi 1mg elm di biu Quc hi, di biêu Hi 
dông nhân dan phâi báo dam theo dñng quy trInh lu.t dnh và huOng dn dma 
các ca quan có thârn quyên. Các cap lmy tp trung lânh dao,  chi do và chju trách 
nhim trong vic to chlmc hip thwing giâi thiu ngu1i ra lmng ci:r di biêu Quôc 
hi, di biêu Hi dông nhân dan các cap; phát huy quyên lam chü cüa Nhân dan 
trong cong tác bâu clr, bào dam các diêu kin thun lçii dé mi cong dan thirc 
hin day dlm quyên 1mg elm, bâu cm theo quy djnh dma pháp lut. 

5. Dàng doàn Hi dng nhân dan tinh, Ban can sir dàng Uy ban nhân dan 
tinh, Dâng doàn M.t trn To quôc tinh, các cap lmy, tO chIme dâng chi do cu 
quan chInb quyên, các doàn the, các ca quan thông tin d.i chng thrc hin tOt 
cOng tac tuyên truyên ye cuôc bâu cu Chu trong cong tac tuyên truyên, phôbiên 
sâu rng trong can b, dâng viên va Nhân dan ye nghia, tam quan tr9ng cüa 
cuôc bu cm d.i biêu QuOc hôi khoá XV và bâu elm di biêu HDND các cap 
nhim k' 2021 - 2026; các van bàn quy djnh, hithng dan thirc hin ye cuc bâu 
elm; v vj trI, vai trO dma QuOc hi và Hi dông nhân dan trong b may nhà nuâc; 
v vi trI, vai trO cüa nguôi dai  biêu nhân dan; ye quyên, nghTa vii và trách nhim 
cUa cOng dan trong yiêc xây dimng b may nhà nuâc trong sach,  vng mnh, 
hot dng hiu hrc, hiu qua. Dng viên mci cIt tn t%r giác, tIch circ và chIt dng 
tham gia bâu cm, nghiên clru k ye danh sách và lieu sIr ngu&i 1mg cli, nàm ving 
tiéu chu.n di biêu Quôc hi, tiêu chuân di biêu Hi dông nhân dan dê la 
chçn, bu duqc nhffiig ngtr?i dIt tiêu chuan, xlmng dáng vào Quoc hi và HOi 
dng nhân dan cac cp. Mi can b, dâng viên phâi gucing mâu, dé cao trách 
nhim, tuyên truyên, yân ding Nhân dan tIch CITC tham gia bâu elm. 
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6. Chi dao  xây dixng các phixang an bào dam an ninh chInh trj Va tr.t tir, an 
toàn xa hi, dc bit chü các dja bàn khó khan, phüc tap; giâi quyét kjp thôi, 
dung pháp 1u.t các khiêu ni, to cáo cüa cong dan lien quan den ngii?yi l'rng ci1 
dai biu Quc hi và di biêu HDND các cap; ngän chn mci hành vi igi ding 
dan chU, vi phm pháp 1ut ye bâu cir. Kiên quyêt dâu tranh chong mci 1un 
diêu xuyên tac, am muu, hanh dông pha hoai cuôc bâu cu, lcii dung bâu cu dê 
gay rôi. Kjp th?yi phé phán, uôn nan nhctng biêu hin mat dan chui, chông nhing 
hành vi vi phm pháp lut, xâm phm quyên bâu cur, l'mg cur cüa Cong dan; xü 1 
kjp th&i, nghiêm minh các hành vi vi phm pháp lust và Lu.t bâu cü, bào dam 
dê cuc bâu cir dixcyc tiên hành dan chü, dung pháp lu.t, an toàn và tiêt kim. 
ChU dng d ra các phucmg an üng phó vri nhüng tInh huông thiên tai, dch 
bnh có the xây ra trongth&i gian tiên hành bâu cr; bão dam các diéu kin 4t 
chat can thiêt cho cuôc bâu cir. 

7. Ban Thuông v Tinh üy thành 1p Ban Chi do d lânh dao  toàn din 
cong tác bâu cur di biêu Quoc hi và dai  biêu Hi dông nhân dan các cap 0' 
tinh; dông th0'i, phân cong các thành viên barn sat dja phrnmg, ca sâ dê näm 
tInh hInh, don doe, kiêm tra, chi do, huâng dn to chuc thirc hin dê to chüc 
thành cong cuc bâu ci:r. 

8. Dãng doàn Hi dng nhân dan tinh, Ban can sir dâng Uy ban nhân dan 
tinh, Dâng doàn Mt trn To quOc tinh, Ban Chi dao  bâu ci'r tinh, cap u' các cap 
xây drng kê ho.ch cu the dê triên khai th%rc hin Chi thj so 45 cüa B ChInh trj 
và Chi thj nay; kjp th0'i chi dao  các c quan giup vic ban hành hoc tham mini, 
dé xuât ban hành he thông van bàn chi dto, triên khai cuc bâu ci:r theo quy djnh 
và theo chi dao, huóng dan cua các ca quan Trung hong. PhOi hqp cht chë d 
chI do to chirc thrc hin dñng quy trInh áng Cu; to chüc thâm djnh ho so' nguzäi 
urngcü•di biêu Quoc hi và di biêu Hi dông nhân dan; kjp th0'i xi:r l', giãi 
quyêt don thu khiêu ni, to cáo lien quan den cong tác bâu cü. 

9. Cp üy cp huyn, cp üy c.p xa thành l.p Ban Chi d?o  d lãnh do toàn 
din cong tác bãu cà 0' cap mInh; lam tot cOng tác giói thiu ngu&i üng c1r 0' da 
phucing; chi do, giai quyêt kjp th0'i nhUng van dê phát sinh, .vithng mac trong 
qua trInh chuân bj và to chuc bâu cü dai  biêu Quôc hi, bâu cü di bieu Hi 
dong nhân dan cac cap & dja phuong; báo cáo Ban Thung vi Tinh üy, Ban Chi 
do bâu c1r tinh dê x0' 1 nhftng ni dung vuqt thâm quyên. 

10. Các co quan chuyên trách tham muu, giup vic Tinh u theo chuc náng, 
nhirn vi tham mum vói Ban Thuông vi Tinh u lAnh dao,  chi do, tuyen 
truyên, hu&ng din to chuc thirc hin và theo dôi, don dôc vic thirc hin Chi thj; 
thu?mg xuyen báo cáo Ban Thu&ng vii Tinh üy. 

11. Ban can sur dàng Uy ban nhan dan tinh chü trI, phi hçrp vâi Ban T 
chuc TIIth üy, Dáng doân Hi dông nhân dan tinh, Dâng doan Mt trn To quc 
tinh tham mini Ban Thu&ng vii Tinh Uy quyêt djnh thanh 1p Ban chi dao  cong 
tác bau cu dai  biêu QuOc hi khóa XV và bau cu di biêu HOi  dong nhân dan 
các cap tinh Phü The; tharn mm.0 Ban Thu&ng vi Tinh üy ké hoch cli th trin 
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khai thrc hinChi thj s 45 cüa BO ChInh trj & Dãng b tinh. Djnh kSr  báo cáo 
kêt qua thrc hin v&i Ban Thithng vi Tinh ñy. 

Chi thj nay dirge quán trit dn các chi b dâng và ph bi& rng rãi trong 
Nhân dan. 

Nai nhân:  
-BanBIthuTWDãng, 
- Van phông 1W Dãng, 
- Các ding chi Uy viên BCH Dâng b tinh, 
- Dãng doàn HDND tinh, 
- BCS Dâng UBND tinh, 
- Các Ban xây drng Dâng tinh, 
- Các Sâ, ngânh, MTTQ, doàn th tinh, 
- Các huyn, thành, tbj iiy va DUTT Tinhüy, 
-LiruVPTtJ. 

Bñi Minh Chñu 
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