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Uỷ ban nhân dân                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 tỉnh Vĩnh Long                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   --------------                                      ---------------------------------
Số : 05/2002/CT.UB                  Vĩnh Long, ngày19 tháng 02  năm 2002


         CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI
                                       ----------------------------------

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số : 284/2002/NQ-UBTVQH10, ngày 26 tháng 12 năm 2002 ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI là ngày chủ nhật , 19 tháng 5 năm 2002 và thành lập Hội đồng bầu cử .
Thực hiện Chỉ thị số : 07-CT/TW ngày 25 tháng 01 năm 2002 của Bộ chính trị và Chỉ thị số : 02/2002/CT-TTg , ngày 30 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ về việc lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI. Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số : 04/CT-TU ngày 10 tháng 02 năm 2002 về việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI, nhiệm kỳ 2002 - 2007, coi đây là sự kiện chính trị quan trọng của tòan Đảng, tòan quân và tòan dân trong năm 2002; là ngày hội để cử tri trong tỉnh và cả nước dân chủ lựa chọn ra những đại biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì đây là cuộc bầu cử đầu tiên của thế kỷ mới. Thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần to lớn vào quá trình tiếp tục xây dựng và hòan thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đồng thời thông qua Quốc hội để phát huy năng lực trí tuệ và sức mạnh của khối đại đòan kết tòan dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn minh.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI đảm bảo thực sự dân chủ , đúng pháp luật, an tòan, tiết kiệm và thể hiện được không khí ngày hội lớn để nhân dân thực hiện quyền dân chủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị :
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã trong tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở thực hiện tốt các bước chuẩn bị theo hướng dẫn của Trung ương, của Thường trực Hội đồng nhân dân , Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Uỷ ban bầu cử tỉnh, các cơ quan của Đảng và cơ quan Nhà nước cấp trên .

Trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần , số lượng đại biểu Quốc hội để giới thiệu những người có đủ đức , tài, tham gia ứng cử vào Quốc hội , cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng , hiệu quả họat động của Quốc hội và thúc đẩy quá trình tiếp tục xây dựng và hòan thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Những xã, phường, thị trấn trong thời gian qua có thực hiện việc chia , tách ấp, khóm cần nhanh chóng ổn định tổ chức này. Đối với các huyện - thị và cơ sở còn thiếu đại biểu Hội đồng nhân dân , cần kết hợp tổ chức bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cùng ngày với việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI, theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) năm 1994.
2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã , Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở căn cứ vào chức năng , nhiệm vụ của mình khẩn trương triển khai kế họach bầu cử; chỉ đạo các tổ chức , đơn vị, cán bộ, công chức, nhân viên trong ngành tích cực tham gia tổ chức và phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI; đảm bảo phương tiện , điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc bầu cử ; có kế họach phòng chống những diễn biến bất ngờ của thiên tai, kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối , làm ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị và tiến độ cuộc bầu cử .
Tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ , công chức Nhà nước, lực lượng vũ rang và mọi tầng lớp nhân dân ý nghĩa , tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội , vị trí quan trọng của Quốc hội trong bộ máy Nhà nước , nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi , bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội , Chính phủ , Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện của tỉnh để mọi công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời nắm vững những quy định của pháp luật , hướng dẫn các cơ quan Nhà nước về công tác bầu cử . Trên cơ sở đó , nâng cao vai trò làm chủ , ý thức tự giác tham gia của các cơ quan , tổ chức, đơn vị và cử tri trong suốt cuộc bầu cử .
Sở Văn hóa - Thông tin, báo và đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, Sở Giao thông - Vận tải, Bưu điện tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương cần có kế họach phối hợp tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử, đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử .
Bộ chỉ huy Quân sự , Sở Công an tỉnh có phương án phối hợp triển khai lực lượng , thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh và an tòan xã hội trên từng địa bàn và tòan tỉnh trong những ngày bầu cử .
Sở Tài chính - Vật giá có kế họach đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộui khóa XI và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 1999 - 2004 theo tiến độ và hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí nhằm đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích.
Trưởng Ban - Ban Tổ chức chính quyền tỉnh chịu trách nhiệm trước Uỷ  ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử, kiểm tra , đôn đốc các cấp , các ngành thực hiện các quy định của pháp luật và các quy định khác do Trung ương và tỉnh hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội ; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các huyện - thị , xã , phường, thị trấn và các Sở , ngành trong tỉnh để tổng hợp , báo cáo cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội , Thủ tướng chính phủ , Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo tiến độ quy định của Uỷ ban bầu cử tỉnh ./.


                                                      CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nơi nhận :
- TT.Tỉnh ủy.							Đã ký: Trương Văn Sáu
- TT.HĐND, UBND tỉnh.
- Thủ trưởng các sở, ngành, đòan thể trong tỉnh.
- Các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh.
- HĐND, UBND các huyện - thị .
- Lưu (Ct-UB-BC)



