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Thirc hin Chi thj s 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 cüa B ChInh trj v lAnh dao
cuc bu cir di biu Quc hi khóa XV và bu c1r di biu Hi dng nhân dan các
cp nhim kS' 2021 - 2026 (Chi thj s 45) và các van ban chi dao cüa Trung ixang;
Ban Thung vi Tinh üy yêu c.0 các cp üy, to chi'rc dàng tp trung länh dao, chi
do th?c hin t& các ni dung sau:
1. To chrc h9c tap, nghiên cru, quán trit sâu sc dn di ngü can b, dàng
viên nh.t là can b chü ch& các cp ni dung Chi thj s 45 cüa B ChInh trj và Chi
thj nay. Tp trung lânh do, chi dao chun bj t& các diu kin cn thit d t chüc
thành cong cuc bu cà di biu Quc hi khoá XV và bu Cu di biu Hi dng
nhân dan các cp nhim k3t 2021-2026; bào dam cuc bu cü tin hành dan chü,
bmnh dng, diing pháp lu.t, an toàn, tit kim và thrc s1r là ngày hi cüa toàn dan.
2. Lath do thirc hin t& cOng tác nhân slr, bào dam phát huy dan chii va si,r
lãnh do tp trung, thng nht cüa Dáng trong cong tác can b. G&n kt qua nhân s11
cüa d.i hi Dàng các cp và quy hoach can b vth cOng tác chun bj nhân sij d giâi
thiu nhüng nguii tiêu biu v phm chit, dao dirc và nàng hrc, có quan dim, 1p
tnthng chInh trj vfrng yang, dü tiêu chu.n theo quy djnh cüa pháp lut, có di&u kin
thirc hin nhim vii tham gia lam dai biu Quc hi và di biu Hi dng nhan dan
(HDND). Kiên quyt không giài thiu irng cir di biu Quc hi, di biu Hi dng
nhân dan các cp nhUng ng1.ri không xirng dáng, không dü tiêu chu.n, nht là
nhung ngi.thi sa süt v& phm ch.t do duc, tham nhCing, chy chirc, chy quyn, xu
nnh, kiêu ngo, quan lieu, gay mt doàn kit, ânh huâng xu dn uy tin cüa Dáng,
NIià n1thc.
3. Giâi thiu, hra chçn b.0 ducc nhü'ng di biu Quc hi và di biu Hi dng
nhân dan các cp th.t sir tiêu biu, thng dáng di din cho chi, nguyen vçng va
quyn lam chü cüa Nhãn dan; bâo dam dü tiêu chun, dü s lixqng, có co c.0 hçip 1,
trong do 1y tiêu chun, chat lixcing di biu lam trQng tam, khong VI CO câu ma h
thp tiêu chun. Phn du b&u dU s lucmg, Co c.0 dai biu Quc hi d.rçrc Trung
.rong phân b và di biu Hi dng nhân dan các cp, bâo dam co cu hçp 1.
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4. Vic hra chçn, giOi thiu ngisäi rng cr di biu Qu& hi, di biu Hi dng
nhân dan phâi bâo dam theo dung quy trInh 1ut djnh và hithng dn cüa các cci quan
Co th.m quyn. Các c.p u' tp trung lãnh dao, chi do và chju trách nhim trong vic
th chtrc hip thi.rcing giâi thiu ngii?i ra 1rng cr di biu Quc hi, di biêu Hi dng
nhãn dan các d.p; phát huy quyn lam chü cüa Nhân dan trong cong tác b.0 cir, bâo
dam các diu kin thun lcii d mci cong dan thrc hin dy dü quyn rng cr, bu cir
theo quy djnh cua pháp 1ut.
5. Dãng doãn Hi dng nhân dan tinh, Ban can sr dãng Uy ban nhân dan tinh,
Dãng doàn Mt tr.n T qu& tinh, các cp üy, t chrc dãng chi do Ca quan chInh
quyn, các doàn th& các ca quan thông tin di chung thrc hin t6t cong tác tuyen
truyn v& cuc b.0 cü. Chü trQng cong tác tuyên truyn, ph bin sâu rng trong can
nghTa, tm quan trçng cüa cuc bu cir di biu
b, dáng viên và Nhân dan v
Quc hi khoá XV và b.0 cir dai biu I-IIDND các c.p nhim k' 2021 - 2026; các
van bàn quy djnh, hix&ng dn thirc hin v cuc bu Cu; v vj trI, vai trO cüa Quc
hi và Hi dng nhãn dan trong b may nba nithc; v vj trI, vai trO cüa ngui dai
biu nhân dan; v quy&n, nghTa vi và trách nhim cüa cong dan trong vic xây drng
b may nba rnthc trong sach, vüng manh, hot dng hiu 1irc, hiu qua. Dng viên
mci cr tn tr giác, tIch cçrc vâ chü dng tham gia bAu cir, nghiên ciru k v danE sách
và tiu si'r ngui üng cü và n&m ving tiêu chu.n di biu Quc hi, tiêu chuân d.i
biu Hi dng nhân dan d hra chçn, bu &rçlc nhüng ngrnYi dü tiêu chu.n, xi'mg
dáng vào Qu& hi và Hi dông nhân dan các cap. Mi can b, dàng viên phâi
gllang mu, d cao trách nhim, tuyên truyn, vn dng Nhân d tIch crc tham gia
bu cà.
6. Chi do xây drng các phixang an bào dam an ninh chInh trj và trt tr, an toàn
xã hi, dc bit chü các dja bàn khó khän, phuc tap; giâi quyt kjp thñ, dung pháp
lust các khiu nai, t cáo cüa cong dan lien quan dn ngui ung cir dai biu Quc
hi và di biu HDND các cp; ngän ch.n mci hành vi lcii diing dan chü, vi phm
pháp lust v bu cu. Kiên quyt du tranh chng mi 1un diu xuyên tac, am miiu,
hành dng phá hoai cuc b.0 cü, lçvi diing b.0 cr d gay ri. Kjp thii phé phán, un
n.n nhttng biu hin mt dan chü, chng nhQng hành vi vi phm pháp 1ut, xâm
phm quyn bAu cu, ung cu cüa cong dan; xü 1 kjp th&i, nghiêm minh các hành v
vi phm pháp lust và Lut bAu cu, bâo d d cuc bu cu ducic tin hành dan chü,
dung pháp lut, an toàn vã tit kim. Chü dng d ra các phiiang an 1rng phó vói
nhng tmnh hung thiên tai, djch bnh có th xây ra trong thñ gian tin hành bu cu;
bâo dam các diu kiin 4t cht cn thit cho cuc bu cü.
7. Ban ThuôTlg vi Tinh üy thành 1p Ban Chi do d lAnh dao toàn din cong
tác b.0 cfr di biu Quc hi và dai biu HDND các cp & tinh; dng thñ, phàn

3
cong các thành viên barn sat dja phucing, ca s& d nm tInh hInh, don dc, kim tra,
chi dao, hrâng dn t chüc thirc hin cuc bu ctr thành cong t& dçp.
8. Dãng doãn Hi dng nhân dan tinh, Ban can sir dãng Uy ban nhân dan tinh,
Dãng doan Mt trn To quc tinh, Ban Chi dao bu cir tinh, cp u các cp xây drng k
hoach ci th d trin khai thrc hin Chi thj s 45 cüa B Cbinh trj và Chi thj nay; kjp
thñ clii do các cci quan giüp vic ban hành ho.c tham muu, d xut ban hành h thng
van ban chi dao, trin khai cuc b.0 cir theo quy djnh và theo chi do, hurng d.n cüa
các co quan Trung uxmg. Phi hqp cht ch d chi do t chirc thrc hin ding quy trInh
irng cir; th chirc th&n djnh h sci ngithi üng c'Cr dai biu Quc hi và d?.i biu I-IDND;
kjp thai xir I, giài quyt khiu ni, t cáo lien quan dn cOng tác bAu cir.
9. Các huyn, thành üy, dâng u5' xã, phu&ng, thj trn thành l.p Ban Chi do d
lãnh do toàn din cOng tác bu ci'r a cp mInh; lam tOt cong tác giâi thiu nguai
ing cir & dja phirong; chi dao, giâi quy& kp th&i nhüng vn d phát sinh, vixàng
mc trong qua trInh chu.n bj và t chüc b.0 cir dai biu Quc hi, b&u cà di biu
Hi dng nhân dan các c.p a dja phiiong; báo cáo Ban Thix&ng vi Tinhüy, Ban Chi
dao bu ci'r tinh d xü 1 nhUng ni dung vuçlt th.m quyn.
10. Các co quan chuyên trách tham mini, gillp vic Tinh u theo chirc nãng,
nhim v tham mixu v&i Ban Thi.r&ng vçi Tinh u lành do, chi dao, tuyên truyn,
hu&ng dn th chirc thrc hin và theo dôi, don dc vic thrc hin Chi thj; thir?mg
xuyên báo cáo Ban Thu&ng vii Tinh i'iy.
11. Ban can si dãng Uy ban nhãn dan tinh chü trI, phOi hqp v&i Ban T chi'rc
Tinh üy, Dâng doàn Hi dng nhãn d tinh, Dang doan Mt trn T quc tinh
tham muu Ban Thix&ng v11 Tinh üy quyt djnh thành l.p Ban chi do cong tác bu
c1r dai biu Quc hi khóa XV và bu ci:r dai biu HDND các cp tinh Vinh Phüc;
tham mini Ban Thii&ng vii Tinh Uy k hoach ci th trin khai thirc hin Chi thj s
45 cüa B ChInh trj & Dâng b tinh. Djnh k' báo cáo k& qua thirc hin vâi Ban
Thiiimg vii Tinh üy.
Chi thj nay dizçic quán trit dn các chi b dãng và ph bin rng râi trong
Nhân dan.!.
Nai nhân:
- Ban BI thur TTJ Dâng (b/c);
- Ban To ch(rc TU ; B Nôi vu (bc);
- Các ban Dàng Tinh üy;
- Dâng doàn HDND tinh; BCSD UBND tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- Các s&, ban, ngành doàn the tinh;
- Các huyn, thành üy, DUVF Tinh üy;
- Các d/c TUV,
- CPVPTU, CVTH, Ltru: VPTU.
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