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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử  

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân  

các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác bầu cử, để tiếp tục triển khai 

thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm 

và đạt kết quả tốt; trang bị cho các tổ chức phụ trách bầu cử ở xã, thị trấn nghiệp 

vụ về công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 

2021-2026 (sau đây gọi tắt là Ủy ban bầu cử huyện) ban hành Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tập huấn cho thành viên Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử của các xã, 

thị trấn những kiến thức cơ bản, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng pháp luật và đạt kết quả tốt. 

2. Yêu cầu 

Các thành phần tham gia tập huấn đầy đủ theo quy định; nắm chắc nội dung 

các chuyên đề tập huấn để về truyền đạt cho các thành viên của Ủy ban bầu cử, 

Ban bầu cử, Tổ bầu cử. Các đồng chí báo cáo viên chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội 

dung, triển khai cụ thể cho các thành phần tham gia tập huấn nhằm triển khai thực 

hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Lớp thứ nhất 

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử cấp xã; 02 công chức của 

UBND cấp xã phụ trách tổng hợp kết quả kiểm phiếu; Trưởng ban, Phó Trưởng 

ban (trong trường hợp Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban vắng thì cử ủy viên Ban 

tham dự thay) của thị trấn Lộc Bình và các xã: Khánh Xuân, Đồng Bục, Hữu 

Khánh, Mẫu Sơn, Yên Khoái, Tú Mịch, Thống Nhất, Minh Hiệp, Hữu Lân. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 10/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường HĐND và UBND huyện. 
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 2. Lớp thứ hai 

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử cấp xã; 02 công chức của 

UBND cấp xã phụ trách tổng hợp kết quả kiểm phiếu; Trưởng ban, Phó Trưởng 

ban (trong trường hợp Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban vắng có thể cử ủy viên 

Ban tham dự thay) của thị trấn Na Dương và các xã: Lợi Bác, Tam Gia, Tĩnh Bắc, 

Khuất Xá, Tú Đoạn, Sàn Viên, Đông Quan, Nam Quan, Xuân Dương, Ái Quốc. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 10/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường HĐND và UBND huyện. 

3. Lớp thứ ba 

- Thành phần: Tổ trưởng, Thư ký tổ và 02 ủy viên Tổ bầu cử dự kiến được 

phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu của xã: Thống Nhất. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 10/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện. 

4. Lớp thứ tư 

 - Thành phần: Tổ trưởng, Thư ký tổ và 02 ủy viên Tổ bầu cử dự kiến được 

phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu của các xã Tam Gia, Tĩnh Bắc, 

Khuất Xá. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 10/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

5. Lớp thứ năm 

- Thành phần: Tổ trưởng, Thư ký tổ và 02 ủy viên Tổ bầu cử dự kiến được 

phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu của các xã Đông Quan, Nam 

Quan, Xuân Dương. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 11/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường HĐND và UBND huyện. 

 6. Lớp thứ sáu 

 - Thành phần: Tổ trưởng, Thư ký tổ và 02 ủy viên Tổ bầu cử dự kiến được 

phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu của thị trấn Lộc Bình và các 

xã: Đồng Bục, Khánh Xuân. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 11/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường HĐND và UBND huyện. 

7. Lớp thứ bảy 

- Thành phần: Tổ trưởng, Thư ký tổ và 02 ủy viên Tổ bầu cử dự kiến được 

phân công trực tiếp thực hiện kiểm phiếu của các xã: Minh Hiệp, Hữu Lân. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 11/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
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8. Lớp thứ tám 

- Thành phần: Tổ trưởng, Thư ký tổ và 02 ủy viên Tổ bầu cử dự kiến được 

phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu của thị trấn Na Dương, xã Lợi 

Bác 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 11/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

9. Lớp thứ chín 

- Thành phần: Tổ trưởng, Thư ký tổ và 02 ủy viên Tổ bầu cử dự kiến được 

phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu của các xã: Mẫu Sơn, Yên 

Khoái, Tú Mịch. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 12/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

10. Lớp thứ mười 

- Thành phần: Tổ trưởng, Thư ký tổ và 02 ủy viên Tổ bầu cử dự kiến được 

phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu của các xã: Tú Đoạn, Sàn 

Viên, Ái Quốc, Hữu Khánh. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 12/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường HĐND&UBND huyện. 

(Đề nghị Ủy ban bầu cử cấp xã mời các thành phần tham dự theo thời gian 

và địa điểm trên) 

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Hướng dẫn nghiệp vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. 

2. Cách thức tiến hành kiểm phiếu bầu cử, lập và hoàn thiện các biên bản 

theo quy định... 

3. Trang trí khu vực bỏ phiếu, bố trí phòng bỏ phiếu. 

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. 

5. Hướng dẫn y tế phòng chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại 

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

2026. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

Thực hiện theo các quy định hiện hành. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Nội vụ huyện (cơ quan thường trực công tác bầu cử của huyện) 

trực tiếp tham mưu chuẩn bị các nội dung có liên quan; thực hiện công tác báo cáo 

viên tại Hội nghị, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; chuẩn bị tài liệu, chế độ 

tập huấn theo quy định; tiếp nhận những ý kiến phản ánh liên quan đến quá trình 

tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo xin ý kiến đối với các vấn đề phát sinh. 
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2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Bố trí Hội trường, cơ sở vật chất 

liên quan phục vụ cho Hội nghị tập huấn. 

3. Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn chủ động mời các thành phần của xã, thị 

trấn đến dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian, địa điểm như trên. 

Lưu ý: Các thành phần tham dự Hội nghị mang máy tính xách tay để thực 

hành  công tác tổng hợp và kiểm phiếu bằng máy tính, ít nhất mỗi Ban bầu cử, Tổ 

bầu cử bố trí 1 máy tính xách tay. 

 - Các thành phần tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng chống dịch Covid – 19. 

Ủy ban bầu cử huyện đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các 

nội dung theo phân công để đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự Hội nghị; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- UBBC, UBND xã, thị trấn; 

-  C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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