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HƯỚNG DẪN 
Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử                                                 

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

nhiệm kỳ 2021- 2026 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về hướng dẫn Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 

I. YÊU CẦU 

1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chỉ thị 

số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội 

khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết 

số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch 

số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN; Thông tri số 13/TTr-

MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử 

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

2026 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan đến công tác bầu cử.  

2. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thực sự dân chủ, 

khách quan, đúng luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng, 

chất lượng người được giới thiệu. 

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường cần 

xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ về tiến độ thực hiện các công việc thuộc trách 

nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các 

tổ chức thành viên để hoàn thành tốt công tác Mặt trận tham gia bầu cử. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG BẦU CỬ 

1. Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường phối 

hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường để 
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thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng của các tổ chức phụ trách bầu cử 

được quy định tại Mục 2, Chương 3 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; bảo đảm đủ cơ 

cấu, thành phần của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các Ủy ban bầu 

cử, Ban bầu cử và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia Ban bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp.  

2. Tổ chức các hội nghị hiệp thương 

2.1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường chủ 

động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban bầu cử cùng cấp thực 

hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-

UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có 

liên quan. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường lựa 

chọn thời gian tổ chức hiệp thương phù hợp; phối hợp với Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã, phường chuẩn bị tài liệu, rà soát kỹ cơ cấu, thành phần, số lượng, kết 

quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi làm việc (sau đây gọi chung là nơi công 

tác) và nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử bảo đảm đúng theo quy định. 

2.2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường chủ 

động đề nghị và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường dự 

kiến phân bổ giới thiệu người ứng cử để danh sách giới thiệu người ứng cử trình 

hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem 

xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân cùng cấp. 

Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba 

phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 Điều 57, khoản 3 

Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

2.3. Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% 

tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách 

giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo 

bằng văn bản để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.  

Trường hợp đặc biệt là những trường hợp người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhưng do điều kiện công tác 

đặc thù ít tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi cư trú nên không đạt được trên 50% 

tổng số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị... 
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3. Tổ chức hội nghị cử tri 

Việc tổ chức hội nghị cử tri thực hiện theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 

09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN;Nghị quyết số 

1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cần bảo đảm một số 

nội dung sau: 

3.1. Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác 

Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (nếu có), 

đại biểu Hội đồng nhân dân không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham 

dự hội nghị thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người 

khác. 

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị không có người đủ điều kiện để dự 

kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh cơ 

cấu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.  

3.2. Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường chủ trì 

phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố 

để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân cư trú thường xuyên tại địa phương; phối hợp với các đoàn thể thông tin, 

tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị cử tri, quyền và nghĩa vụ của 

cử tri trong việc tham gia hội nghị cử tri; bảo đảm cơ sở vật chất, chỗ ngồi cho cử 

tri; thông báo đầy đủ, sớm trước 5 ngày về người ứng cử, thời gian, địa điểm tổ 

chức hội nghị cử tri, thông tin tóm tắt tiểu sử của người ứng cử trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để cử tri được biết; bảo đảm cử tri đến tham dự đúng thành 

phần, đủ số lượng theo quy định tại Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

4. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử 

4.1. Hình thức, nguyên tắc vận động bầu cử; trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong vận động bầu cử, nội dung việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 

vận động bầu cử; việc vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng 

được thực hiện theo các quy định tại Chương VI của Luật Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

4.2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, xã, 

phường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tại đơn vị bầu cử tổ 

chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp mình.  
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4.3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội 

nghị tiếp xúc cử tri phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các nội dung 

sau: 

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri. 

b) Thông báo kịp thời bằng văn bản ít nhất trước 07 ngày cho những người 

ứng cử về thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để người ứng cử chủ 

động sắp xếp thời gian, liên hệ với địa phương tổ chức hội nghị về việc tham dự. 

c) Tổ chức hội nghị để đại diện Ủy ban nhân dân cùng cấp thông báo với 

những người ứng cử những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội ở địa 

phương để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình 

trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong trường hợp người ứng cử đại 

biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp các cấp có nhu cầu nghe Ủy ban 

nhân dân các cấp thuộc đơn vị bầu cử của mình giới thiệu về tình hình kinh tế - xã 

hội của các xã, phường thì cần tổ chức để Ủy ban nhân dân các đơn vị bầu cử này 

báo cáo cho người ứng cử nghe. 

d) Chuẩn bị chu đáo về địa điểm, thành phần mời và giấy mời; thông báo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để đông đảo cử tri 

có điều kiện đến dự; phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp 

xúc. Khi tiếp xúc ở thành phố mời đại diện cử tri tất cả các xã, phường dự (đại diện 

các tổ chức chính trị - xã hội và các cử tri mong muốn được dự buổi tiếp xúc...). 

e) Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, bảo đảm công bằng giữa 

những người ứng cử để cử tri và Nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có 

điều kiện hiểu rõ hơn về người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân. Tóm tắt tiểu sử người ứng cử gửi đến các gia đình, phát thanh 

trên hệ thống loa công cộng. Người ứng cử có thể gửi Chương trình hành động của 

mình cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc. 

4.4. Trong quá trình chủ trì điều hành hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tạo không khí dân chủ, 

cởi mở; tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu 

của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc. 

4.5. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri 

cần có sự thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp về số cuộc tiếp xúc cử tri, trên cơ 

sở đó thông báo cho người ứng cử để người ứng cử chủ động trong việc xây dựng 

kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội ít nhất là 

10 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ít nhất là 5 

cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố, cấp xã, 

phường ít nhất là 3 cuộc. 
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4.6. Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động 

bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử 

(ngày 28/4/2021) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h (trước 7h00 

ngày 22/5/2021). 

4.8. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các xã, phường tổng hợp báo theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và gửi ngay báo cáo tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tới BanThường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thành phố để kịp thời tổng hợp gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

5. Công tác tuyên truyền 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường phối hợp với Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức thành viên, các cơ quan tuyên truyền, báo 

chí tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026; làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai 

trò, vị trí của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, 

tiêu chuẩn của Hội đồng nhân dân; về quyền, nghĩa vụ của công dân, của cử tri, tự 

mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tổ chức nắm bắt tình 

hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để báo cáo cấp ủy, chính 

quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên. Kịp thời đấu tranh, phê 

phán bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động, gây mất ổn 

định chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công (Nội dung, hình 

thức, thời gian, giải pháp tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của Tiểu ban Văn 

bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ban 

Tuyên giáo Trung ương). 

6. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử 

6.1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường phối hợp với 

Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử các cấp, các cơ quan có liên qua trong việc tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

6.2. Trong quá trình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường phải thực hiện đúng quy định của: Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân, Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Công văn số 1646/MTTQ-BTT ngày 23/5/2019 

về triển khai thực hiện Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 06/05/2019 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định. 
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6.3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường 

tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết các loại đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo quy trình cụ thể sau đây: 

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về việc thành lập các tổ chức bầu cử ở địa 

phương thì chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp ra quyết định thành lập các tổ chức 

bầu cử đó giải quyết. 

Khiếu nại, kiến nghị về việc lập danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã, 

phường hoặc chỉ huy trong đơn vị vũ trang nhân dân lập thì chuyển đến cơ quan, 

đơn vị lập danh sách cử tri giải quyết. Nếu công dân không đồng ý với kết quả giải 

quyết thì hướng dẫn công dân đến Tòa án nhân dân để khởi kiện theo quy định của 

pháp luật về tố tụng hành chính. 

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội, 

việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội thì chuyển đến Ban bầu 

cử đại biểu Quốc hội. Nếu công dân không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban 

bầu cử đại biểu Quốc hội, tiếp tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thì chuyển đến Ủy 

ban bầu cử ở cấp tỉnh (nếu người ứng cử do cấp tỉnh giới thiệu) hoặc chuyển đến 

Hội đồng bầu cử Quốc gia (nếu người ứng cử do Trung ương giới thiệu) để giải 

quyết (đây là kết quả giải quyết cuối cùng). 

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở 

cấp nào thì chuyển đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó giải 

quyết. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả 

giải quyết của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì chuyển đến Ủy ban bầu 

cử cấp tương ứng để giải quyết (đây là kết quả giải quyết cuối cùng).  

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử 

tri, hội nghị hiệp thương thì chuyển đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị giải quyết. 

Đối với việc cử tri nêu, người ứng cử không đủ tiêu chuẩn ứng cử mà tiếp 

nhận được từ trước ngày kết thúc thời gian xác minh vụ việc theo khoản 4 Điều 55 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì chuyển cơ quan, 

tổ chức, đơn vị quản lý người ứng cử xác minh, trả lời bằng văn bản gửi Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương; 

Trường hợp người ứng cử là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì chuyển 

đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp; nếu không có cấp trên trực tiếp 

quản lý thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ quan, tổ 

chức, đơn vị đó để xác minh; Trường hợp xác minh người ứng cử là đảng viên 

thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đảng viên thuộc diện cấp ủy ở địa 

phương quản lý theo Quyết định số 210-QĐ/TW ngày 08/11/2013 của Bộ Chính trị 

(Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung 
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ương) thì ngoài việc chuyển đến địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết nêu 

trên, đồng thời chuyển đến Ủy ban Kiểm tra, cấp ủy các cấp tương ứng có trách 

nhiệm quản lý đảng viên. 

- Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội thì chuyển đến Hội đồng bầu 

cử quốc gia. Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào thì 

chuyển đến Ủy ban bầu cử cấp đó giải quyết.  

- Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

của Tổ bầu cử nào thì chuyển đến Tổ bầu cử đó giải quyết. Nếu công dân không 

đồng ý với kết quả giải quyết của Tổ bầu cử, tiếp tục khiếu nại, tố cáo thì 

chuyển đến Ban bầu cử cấp xã, phường để được giải quyết (đây là kết quả giải 

quyết cuối cùng). 

6.4. Đối với những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhận được sau khi 

các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp đã kết thúc nhiệm vụ theo quy định tại Điều 

20, Điều 28 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp thì xử lý vụ việc đã tiếp nhận như sau:  

- Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia thì 

chuyển đến Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV giải quyết;  

- Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban bầu cử các cấp thì 

chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở cấp tương 

ứng giải quyết.  

7. Công tác giám sát  

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường xây 

dựng kế hoạch tổ chức giám sát; phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường 

trực Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát và vận động Nhân dân giám sát quá 

trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân 

chủ và đúng pháp luật theo hướng dẫn tại Thông tri số 12/TTr -MTTW - BTT ngày 

18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Hướng dẫn số 25 /HD-MTTQ-BTT ngày 01/02/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

8. Công tác thi đua, khen thưởng 

8.1. Về nội dung thi đua 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường tổ chức phát động đợt 

thi đua thực hiện tốt các nội dung Mặt trận tham gia bầu cử gắn với nội dung thi 

đua thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ 

các cấp. 
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- Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc 

gia, Uỷ ban bầu cử các cấp. 

- Phối hợp 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. 

- Phối hợp thực hiện các bước của quy trình hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử 

tri trong vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, không vi phạm về Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát theo Hướng dẫn số 25/HD-MTTQ-BTT 

ngày 01/02/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố và có những hình thức tổ chức thích hợp, sáng tạo trong hoạt động giám sát. 

8.2. Công tác khen thưởng 

a) Đối tượng và tiêu chuẩn 

- Đối tượng: là các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tiêu chuẩn: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

căn cứ vào các nội dung thi đua nêu tại mục 8.1 của Hướng dẫn này và đặc điểm, 

tình hình, chức năng, nhiệm vụ được phân công để bình xét, đề nghị khen thưởng. 

b) Hình thức khen thưởng và số lượng 

- Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố căn cứ vào kết quả của 

hoạt động của MTTQ xã, phường lựa chọn 01 tập thể, cá nhân xuất sắc đề nghị 

khen thưởng. 

- Giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lựa chọn khen thưởng 08 tập 

thể và 10 cá nhân thuộc Uỷ ban MTTQVN thành phố, xã, phường hoặc Ban công 

tác Mặt trận ở khu dân cư. 

8.3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng 

- Kết thúc cuộc bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các xã, phường tiến hành tổ chức họp bình xét, khen thưởng và lựa chọn các tập 

thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp khen thưởng. Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất 

sắc toàn diện theo số lượng hướng dẫn tại mục 8.2 để đề nghị Ủy ban MTTQ các 

cấp khen thưởng.  
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- Hồ sơ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trình tỉnh, Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen gồm 02 bộ bản chính, đề nghị khen thưởng 

Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 01 bộ bản chính, đề nghị Giấy 

khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm 01 bộ bản chính. Hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường; 

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân theo mẫu quy định tại Nghị định 

91/2017/NĐ-CP (đóng quyển, bìa cứng) có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo cấp trực 

tiếp quản lý và cấp trình khen thưởng (Đối với tập thể, cá nhân: có ý kiến xác nhận 

của lãnh đạo đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên quản lý) 

+ Biên bản họp của cấp trình khen thưởng. 

+ Bản danh sách trích ngang các trường hợp đề nghị khen thưởng, có ý kiến 

xác nhận của cấp trình khen thưởng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam thành phố để tổng hợp, 

giải quyết theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nội dung công tác Mặt trận trong bầu cử, Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai cụ 

thể ở cấp mình, đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên để thực hiện. Khi 

thấy cần thiết, có thể mời một số thành viên Ban tư vấn (Tổ tư vấn) của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội cử một số 

cán bộ chuyên trách tham gia thực hiện những công việc cụ thể. 

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường thực hiện chế 

độ báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 

bằng văn bản và thư điện tử (qua địa chỉ hòm thư: hungnx.mttq@backan.gov.vn) 

như sau: 

a) Các biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, 

trong đó, chú ý nêu tình hình người tự ứng cử.  

Thời gian gửi sau từng Hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày. 

b) Báo cáo về tình hình thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân chậm nhất ngày 09/3/2021. Báo cáo về tình hình tổ chức hội nghị 

lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) về người ứng cử đại biểu Quốc 

hội chậm nhất ngày 10/4/2021, đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp chậm nhất ngày 11/4/2021. 

c) Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử 

với cử tri để thực hiện vận động bầu cử kèm theo bản tổng hợp kiến nghị của cử tri 

với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
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Thời gian phải gửi báo cáo chậm nhất là 17h00 ngày 18/5/2021. 

d) Báo cáo nhanh tình hình và kết quả ngày bầu cử tại địa phương: Có thể báo 

cáo bằng điện thoại, Fax, qua thư hộp điện tử: hungnx.mttq@backan.gov.vn 

vào ngày 23/5/2021. 

đ) Báo cáo hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố. 

Thời gian chậm nhất phải gửi báo cáo là ngày 23/5/2021. 

e) Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội, đại biểu Hội đồng nhân dân với các nội dung nêu trên kèm theo danh sách 

trích ngang những người trúng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Mặt trận, đoàn thể, 

dân tộc thiểu số, tôn giáo của địa phương mình. Thời gian chậm nhất phải gửi báo 

cáo là ngày 05/6/2021. 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường căn cứ 

vào hướng dẫn này thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. 

3. Đề nghị các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cùng cấp tham gia công tác bầu cử, giám sát công tác bầu cử bảo 

đảm dân chủ, đúng luật; phản ánh ý kiến, kiến nghị của các đoàn viên, hội viên, dư 

luận xã hội về bầu cử với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cùng cấp. 

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

cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tiến hành chung một thời điểm, nhiều việc phải tiến hành 

đồng thời, việc triển khai rất khẩn trương. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, 

phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

bầu cử xã, phường để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tham gia cuộc bầu cử. 

 
Nơi nhận: 
Bản điện tử 

- BTT Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- TT Thành ủy (Đ/c Bí thư, Phó Bí thư TTTU); 

- Ủy ban bầu cử thành phố; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Thường trực UBND thành phố; 

- VP HĐND-UBND thành phố; 

- Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH; TT VHTT&TT TP; 

- Các vị Ủy viên UBMTTQVN thành phố;                               

- Các tổ chức thành viên; 

- Ủy ban MTTQ các xã, phường; 

- Lưu: VPK. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
Đặng Văn Lê 
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