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CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV  

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 

––––––––– 

 
 

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước; là đợt vận 

động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đây cũng là một 

trong những công tác trọng tâm của huyện trong năm 2016.  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên 

địa bàn huyện đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội 

của toàn dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:  

1. Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn phối hợp với Thường trực Hội đồng 

nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn 

những người có năng lực, kinh nghiệm thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng cơ 

cấu, thành phần, số lượng và thời gian theo quy định; tổ chức thực hiện cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng 

các quy định của pháp luật, kế hoạch công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Hội đồng bầu cử, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kế hoạch của Ủy ban bầu cử 

tỉnh Vĩnh Long và kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện Vũng Liêm triển khai thực hiện 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016 - 2021; chuẩn bị các phương tiện, vật chất 

phục vụ bầu cử, có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức 

phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân 

chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến bầu cử trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử theo quy định của pháp 

luật.  

2. Các ban, ngành huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có liên 

quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử được pháp luật quy định, khẩn trương triển 

khai thực hiện những nhiệm vụ sau đây:  

- Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển 

khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

cho các tổ chức phụ trách bầu cử; thường xuyên đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực 

hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về thực hiện công tác bầu cử; 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực 

hiện công tác bầu cử để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Nội vụ tỉnh theo quy 

định.  



- Đài Truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm 

kỳ 2016 – 2021 khi có hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Tuyên 

truyền nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để mọi người 

dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; nâng cao ý thức làm chủ, 

tinh thần tự giác của mọi công dân trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu những người 

có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc 

hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Điện lực Vũng Liêm có kế hoạch triển khai 

cụ thể nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và cung cấp điện trong quá trình 

chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trong ngày bầu cử 22/5/2016. 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện xây dựng kế hoạch triển khai lực 

lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, 

tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện lập dự toán, phân bổ, quyết toán và kiểm tra 

việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết 

kiệm và hiệu quả cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai 

công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

gửi Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện để kịp thời xử lý 

những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công./.  

 

 
Nơi nhận:  
- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- CT & PCT UBND huyện; 

- Thành viên Ủy ban bầu cử huyện; 

- UBND các xã – thị trấn 

- Lưu: VT. 
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