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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
HỘI ĐỒNG

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 Số:          /KH-HĐTĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày     tháng  02  năm 2021

KẾ HOẠCH
Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về 
lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và Chỉ thị số 04/CT-UBND 
ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về tổ chức cuộc 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Để công tác bầu cử đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh Hải Dương phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất 
sắc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, 
nhiệm vụ đề ra.

2. 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.

3. Tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2021

II. CHỦ ĐỀ THI ĐUA: 
“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua lập thành tích xuất sắc chào 

mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026”.

III. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân 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

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, 
đảng viên, quần chúng nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với hình thức 
phù hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả.

Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của 
tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Thi đua thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh 
đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Tổ chức cuộc bầu cử theo 
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, chất lượng đại biểu theo quy định.

4. 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.

IV. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Thời gian tổ chức, thực hiện thi đua: 
Từ tháng 10/02/2021 đến hết tháng 6/2021.
2. Hình thức khen thưởng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

tình hình thực tiễn chủ động triển khai, tổ chức thực hiện phát động đợt thi đua cao 
điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt hiệu quả. Đồng thời, 
chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với dịch bệnh Covid-19 
có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

2. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu cho Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng tỉnh đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị việc 
thực hiện và báo cáo theo quy định; hướng dẫn và đề xuất khen thưởng kịp thời các 
tập thể, cá nhân, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua.

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 
- Thường trực Tỉnh ủy;                   (để báo cáo)                  
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.Th (10b).

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Dương Thái
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