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KẾ HOẠCH  
Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho những người  

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  

nhiệm kỳ 2021 – 2026  
  

 Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Thông tri số 

13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu 

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

công văn số 2248/MTTW-BTT ngày 15/4/2021 về việc tổ chức tiếp xúc cử tri để vận 

động bầu cử.  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội 

nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, báo cáo với cử tri 

chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. 

- Cử tri được tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử, đề đạt nguyện 

vọng của mình với những người ứng cử. Trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn bầu những 

người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. 

2. Yêu cầu 

- Việc vận động bầu cử phải được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng 

pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.  

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thì 

thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.  

- Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận 

động cho người ứng cử.  

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TIẾN HÀNH VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 

1. Hình thức 

- Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành thông qua hình thức gặp 

gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử. 
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- Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trình bày với cử tri về dự 

kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND (thời gian để mỗi ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình là 

không quá 15 phút).  

- UBND cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải chương trình hành động của người ứng cử 

đại biểu Quốc hội, ứng cử HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa 

phương.    

2. Thời gian tiến hành vận động bầu cử 

Thời gian vận động bầu cử trên địa bàn tỉnh được bắt đầu từ ngày 04/5 và kết thúc 

vào ngày 21/5/2021. 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TRONG 

VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc 

cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.  

Trường hợp đặc biệt do điều kiện khách quan mà Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh không thể trực tiếp chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử 

thì lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủy quyền cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt 

Nam cấp huyện chủ trì. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cử cán bộ tham 

dự các hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu 

HĐND tỉnh.  

- Thống nhất với Ủy ban bầu cử tỉnh về số cuộc tiếp xúc cử tri, đối với người ứng 

cử đại biểu Quốc hội ít nhất là 10 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh ít 

nhất là 5 cuộc.  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ các vị 

ứng cử viên đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 

2021 -2026 để thống nhất lịch tổ chức tiếp xúc cử tri với những người ứng cử; để đại 

diện UBND tỉnh 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 (dự kiến thời gian tổ chức 

hội nghị vào 14h00 ngày 27/4/2021).  

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tiếp nhận các bản Chương trình 

hành động của người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ trì phối hợp 

với UBND cùng cấp tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người 

ứng cử đại biểu HĐND cấp mình. Thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cử tri ở địa phương. Khi tiếp xúc ở điểm cụm của cấp huyện cần mời đại 

diện cử tri tất cả các xã trong cụm dự. 
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- 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. 

- Tổ chức hội nghị để đại diện UBND 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 HĐND cấp tỉnh có 

nhu cầu nghe UBND cấp huyện thuộc đơn vị bầu cử của mình báo cáo về tình hình kinh 

tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố thì cần phối hợp với UBND cùng cấp tổ 

chức để UBND báo cáo cho ứng cử viên. 

- 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.  

- 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 HĐND. Tóm tắt tiểu 

sử người ứng cử phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh ở địa phương.  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri 

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 HĐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 

cuộc. Riêng đối với trường hợp người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã chỉ được bố trí 01 

đơn vị bầu cử ở 01 thôn, buôn, khu phố thì có thể tổ chức từ 01 đến 02 cuộc. 

- Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND 

cấp huyện có thể tổ chức cùng thời gian, địa điểm tiếp xúc với những người ứng cử đại 

biểu HĐND cấp tỉnh.  

IV. CHƯƠNG TRÌNH, MA KÉT, TRANG TRÍ HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ 

TRI 

1. Chương trình Hội nghị 

- Tuyên bố lý do. 

- Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp 

xúc cử tri chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. 

- Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu 

được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. 

- Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người 

ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm. 

- Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị. 

2. Trang trí, Ma két 
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- Về trang trí địa điểm tiếp xúc cử tri cần trang trọng, có cờ Tổ quốc, tượng (hoặc 

ảnh) Bác Hồ, có bàn, ghế chủ trì, bàn ghế cho các đại biểu ứng cử ngồi ở trên quay mặt 

đối diện cử tri, có các phương tiện âm thanh cần thiết và có chỗ ngồi cho cử tri.  

 - Ma két Hội nghị:  

+ Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội:  

"Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV ". 

+ Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu HĐND: 

 “Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII (huyện…, xã….) nhiệm kỳ 2021-2026”. 

- Trường hợp ở những nơi tổ chức hội nghị chung cho cả người ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: “Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, những người 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện……., nhiệm kỳ 2021- 2026” 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện  

- Căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xây dựng 

kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho những người ứng cử 

đại biểu HĐND ở cấp mình; xây dựng lịch tổ chức tiếp xúc cử tri khoa học, đảm bảo số 

cuộc tiếp xúc và thời gian theo quy định, đồng thời hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp xã 

tổ chức thực hiện.  

- Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 

báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND ở 

địa phương mình gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp và Ban thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam cấp trên trực tiếp. Thời gian phải gửi báo cáo chậm nhất là 16 giờ ngày 

21/5/2021.  

2. Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai có 

hiệu quả kế hoạch này. Dự thảo lịch tổ chức tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả tổ chức 

các cuộc tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND 

trên địa bàn tỉnh, ý kiến của cử tri về từng người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đến Hội 

đồng bầu cử quốc gia và Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời 

gian phải gửi báo cáo chậm nhất là 17h00 ngày 22/5/2021. 

3. Văn phòng 

Phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật chuẩn bị các điều kiện, kinh phí, phương 

tiện để tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo theo yêu cầu.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho 

những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
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2021 – 2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đề nghị Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện, nếu có 

vướng mắc liên hệ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - 

Pháp luật, điện thoại 0257.3810711 hoặc Đ/c Trần Thị Vân Anh – UVTT, Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp luật, Di động: 0982.008.544)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Nơi nhận: 

- Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các vị ứng cử viên đại biểu QH, HĐND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thị, tp; 

- Lưu: VT, DCPL. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

       CHỦ TỊCH 
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