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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định, đạt được mục
tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và
các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo đúng pháp luật, dân
chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tạo không khí phấn
khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và các
địa phương tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với các phong
trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.
2. Thi đua tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với các hình
thức phù hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Nghiên cứu, phổ biển, quán triệt Luật
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội;
Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm, tự
giác của công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.
3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; xây dựng kế
hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ
chức thực hiện công tác bầu cử.
4. Tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ
cử tri đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải
quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.
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III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
1. Đối tượng
a) Tập thể: Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, đơn vị; huyện, thị xã,
thành phố; xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia công tác bầu cử.
b) Cá nhân: Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện hoặc phục vụ công tác bầu
cử ở các cấp.
2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng
a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể đạt các tiêu
chuẩn sau:
+ Phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với thực hiện các
nhiệm vụ chính trị của sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương (có kế hoạch, nội
dung, biện pháp thực hiện và đánh giá tổng kết);
+ Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch
bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử được diễn ra thuận lợi, an
toàn và đúng thời gian quy định;
+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả,
thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn;
+ Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử; giải quyết kịp thời
các khiếu nại, tố cáo của cử tri. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.
Báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình, kết quả bầu cử theo các nội dung
quy định của Ủy ban bầu cử tỉnh;
+ Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 98% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo chất
lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần (không phải bầu lại, bầu thêm); kết thúc bầu
cử sớm hoặc đúng thời gian quy định;
+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước,
trong và sau ngày bầu cử.
- Xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn:
+ Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hoặc phục vụ tốt công tác
bầu cử ở các cấp;
+ Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công
tác bầu cử.
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cấp huyện, cấp xã đạt các
tiêu chuẩn sau:
+ Phát động và thực hiện tốt đợt thi đua hoàn thành tốt công tác bầu cử gắn
với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương (có kế hoạch, nội dung, biện
pháp thực hiện và đánh giá tổng kết);
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+ Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo triển khai tuyên
truyền kịp thời, hiệu quả về công tác bầu cử với các hình thức đa dạng, phong phú,
phù hợp với tình hình thực tiễn;
+ Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử; giải quyết kịp thời
các khiếu nại, tố cáo của cử tri. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo;
báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình, kết quả bầu cử theo các nội dung quy
định của Ủy ban bầu cử tỉnh;
+ Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 98% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo chất
lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần (không phải bầu lại, bầu thêm); kết thúc bầu
cử sớm hoặc đúng thời gian quy định;
+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử.
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các sở, ban, ngành, Mặt trận và
các đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh; các phòng, ban, Mặt trận và các đoàn
thể, lực lượng vũ trang cấp huyện trực tiếp tham gia công tác bầu cử, hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp;
+ Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công
tác bầu cử.
c) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương;
Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện
Do Thủ trưởng cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; Chủ tịch UBND
cấp huyện hướng dẫn theo quy định phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ
được giao.
3. Số lượng đề nghị khen thưởng
a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Xét chọn và đề nghị 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu
biểu, đảm bảo tiêu chuẩn tại điểm a, khoản 2, Mục III Kế hoạch này.
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Xét tặng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn tại điểm b, khoản 2,
Mục III Kế hoạch này, phân bổ số lượng như sau:
- 10 tập thể là sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể
cấp tỉnh hoặc các phòng, ban, tổ chức trực thuộc trực tiếp tham gia công tác bầu
cử; 30 cá nhân trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc phục vụ công tác bầu cử.
- 05 huyện, thị xã, thành phố; 25 tập thể thuộc huyện, thị xã, thành phố và 30
cá nhân thuộc cấp xã, phòng, ban, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang thuộc
huyện, thị xã, thành phố trực tiếp tham gia công tác bầu cử.
4. Mức chi tiền thưởng và nguồn kinh phí
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a) Mức chi tiền thưởng: Thực hiện theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày
02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện
theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
b) Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
5. Quy trình, hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng
a) Quy trình xét, đề nghị khen thưởng
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh,lực lượng vũ trang
tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xem xét, bình chọn tập thể, cá nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu và lập thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban Bầu
cử tỉnh và UBND tỉnh đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, cấp
Nhà nước.
b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương kèm theo danh sách
các trường hợp được đề nghị khen thưởng.
- Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (nếu
có); báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Hồ sơ đề nghị đề nghị khen thưởng gửi về Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực
Ủy ban bầu cử tỉnh chậm nhất ngày 05/6/2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp
tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai
thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức công tác bầu cử.
2. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra phong trào thi đua trước,
trong và sau ngày bầu cử để tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh xem
xét khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các tập thể, cá nhân
tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa
XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.
Nơi nhận:
- Ban TĐKT TƯ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, LLVT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT, K2 (160b).
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