
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

                 BAN THƢỜNG VỤ 

 

Số:  11/KH - BTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

         Đà Nẵng, ngày 16 tháng  02 năm 2016 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hƣớng dẫn Giám sát chuyên đề việc thực hiện Khoản 1, Khoản 3 Điều 8 

và Khoản 1 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

 nhân dân, trong các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp Đà Nẵng 

 

  Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 

2015 và các văn bản hướng dẫn; Chỉ thị số 51 – CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh 

đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hồi đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Quy chế  giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (ban hành theo Quyết định số 

217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, sau đây gọi tắt Quy chế 217);  

Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 

Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

về góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;  

Thực hiện Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam và Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 04/02/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về 

“lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử dại biểu Hội đông 

nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2012”; 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH- UBBC, ngày 03/02/2016 của Ủy ban Bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 về “Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021” 

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp Đà Nẵng ban hành “Kế hoạch 

Hướng dẫn giám sát chuyên đề việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1 

Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong các 

cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp Đà Nẵng” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp Đà 

Nẵng trong giám sát chuyên đề nhằm góp phần đảm bảo tỷ lệ và chất lượng 

phụ nữ tham gia Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2016- 2021. 
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2. Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề đồng bộ, thống nhất, 

kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp Đà Nẵng và 

các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

3. Đảm bảo việc thực hiện giám sát theo đúng Quy chế giám sát và phản biện 

xã hội của Bộ Chính trị và Thông tri hướng dẫn về giám sát, phản biện xã hội, 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc.  

 II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định đảm bảo tỷ lệ 

người ứng cử là phụ nữ, trách nhiệm của tổ chức Hội. 

2. Việc dự kiến cơ cấu, số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân các cấp  

3. Việc đảm bảo tiêu chuẩn của nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn 

của nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân. 

4. Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa 

các ứng cử viên. 

5. Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ, của tổ chức Hội trước, trong bầu cử và sau 

cuộc bầu cử.  

III. ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỊA BÀN GIÁM SÁT  

3.1 Đối tƣợng giám sát 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện và cấp phường xã. 

3.2 Phƣơng pháp giám sát 

a) Thông qua đại diện lãnh đạo các cấp Hội tham gia vào Ủy ban bầu cử các 

cấp;  tham gia vào các bước hiệp thương và qui trình bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân. 

b) Giám sát thông qua nghiên cứu các báo cáo, các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn về công tác bầu cử liên quan đến tỷ lệ, chất lượng nữ ứng cử viên, phân 

công trách nhiệm cho tổ chức Hội. 

c) Giám sát thông qua hoạt động của đoàn giám sát chuyên đề do Thường 

trực Hội LHPN Tp chủ trì (Mời đại diện Ủy ban MTTQ cùng cấp và các Sở, 

ngành, tổ chức  có liên quan). 

Cử đại diện tham gia đoàn giám sát do Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

thành phố tổ chức. 
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3.3 Thời gian, địa bàn giám sát 

- Bắt đầu từ ngày 7/2/2016 đến kỳ họp thứ nhất (tháng 7/2016) Quốc hội khóa 

XIV và kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.  

- Đoàn giám sát chuyên đề do Thường trực Hội LHPN Tp chủ trì làm việc tại 

07 quận, huyện và 2 phường (đơn vị quận Liên Chiểu; Thanh Khê) và 1 xã (huyện 

Hòa Vang). 

- Tùy theo tình hình thực tế địa phương, các cấp Hội chủ động, phối hợp UB 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, chọn địa bàn giám sát phù hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

        4.1. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 

 - Xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo các cấp Hội thực hiện hoạt động 

Giám sát chuyên đề. 

 - Cử đại diện tham gia Đoàn giám sát do Thường trực  Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố chủ trì. 

 - Tổ chức và thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề độc lập tại 07 quận, 

huyện và 2 phường (đơn vị quận Liên Chiểu; Thanh Khê) và 1 xã (huyện Hòa 

Vang). 

- Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố giao trách nhiệm cho  Ban Chính 

sách- Luật pháp: 

+ Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN Tp xây dựng 

và triển khai kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề theo quy định, 

hoàn thành trong tháng 7/2016. 

 + Theo dõi, đôn đốc các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng 

Quy chế 217. 

 + Tham mưu nội dung tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề độc lập. 

- Giao trách nhiệm cho Ban Tổ chức, tham mưu giúp việc cho Đại diện Lãnh 

đạo Hội tham gia Ủy ban bầu cử thành phố và các hội nghị hiệp thương. Theo dõi 

tiến độ các bước hiệp thương đảm bảo tỷ lệ nữ. 

 - Giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo, tham mưu công tác tuyên tuyền về 

mục đích, ý nghĩa cũng như kết quả giám sát chuyên đề của Hội.  

 4.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện 

 - Căn cứ kế hoạch hướng dẫn của Hội LHPN Tp thành phố, đồng thời trên cơ 

sở thực tế địa phương, báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp, tổ chức giám sát theo 

đúng Quy chế 217 (tham khảo phụ lục 1 và 2, đính kèm);  
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 - Cử đại diện lãnh đạo tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

cùng cấp giám sát việc thực hiện công tác bầu cử của các cơ quan; kịp thời phát 

hiện, đề xuất với Ủy ban bầu cử các cấp những nội dung thực hiện chưa đúng pháp 

luật hoặc chưa đảm bảo để Hội tham gia đầy đủ quyền và trách nhiệm trong bầu 

cử. 

- Tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về lịch trình làm việc với Đoàn giám sát 

chuyên đề của Hội LHPN Tp theo đúng kế hoạch, quy trình giám sát chuyên đề 

theo quy định. 

- Để đảm bảo chỉ tiêu giám sát 1 chuyên đề/ năm đối với quận, huyện, xã, 

phường, đề nghị các quận, huyện chỉ đạo các xã, phường tập trung triển khai giám 

sát chuyên đề này tại các xã, phường. 

 - Tổng hợp kịp thời, phản ánh đầy đủ các thông tin và thực hiện chế độ báo 

cáo với Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố (qua ban Chính sách- Luật pháp) 

bằng văn bản và thư điện tử (qua địa chỉ hòm thư  đ/c Trịnh Thị Hương, CV ban 

Chính sách- Luật pháp  trnh.huong@yahoo.com.vn), cụ thể: 

  + Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất trước ngày 20/2/2016. 

  + Sau hội nghị hiệp thương lần 2, chậm nhất là ngày 25/3/2016. 

  + Sau hội nghị hiệp thương lần 3, chậm nhất là ngày 25/4/2016. 

  + Sau bầu cử: chậm nhất là ngày 25/6/2016. 

  Riêng Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các quận, huyện, hoàn thành 

trước ngày 30/6/2016. 

Trên đây là Kế hoạch “Hướng dẫn Giám sát chuyên đề việc thực hiện Khoản 

1, Khoản 3 Điều 8 và Khoản 1 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân, trong các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố”. Đề nghị Hội 

Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện; các Ban chuyên môn của Hội LHPN Tp căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả./.  

 
Nơi nhận: 

- Ban Dân vận Thành ủy (để báo cáo); 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp (để báo cáo); 
- Thường trực, Thường vụ (để chỉ đạo); 

- Cán bộ phong trào (để theo dõi, hướng dẫn); 
- Hội LHPN các quận, huyện (để thực hiện); 
- Lưu: VT, CSLP (3). 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Đỗ Thị Kim Lĩnh 



PHỤ LỤC 1: ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP, ĐỊA BÀN, THỜI GIAN GIÁM SÁT 

 

Căn cứ giám sát Nội dung giám sát Đối tƣợng 

giám sát 

Chủ thể 

giám 

sát 

Phƣơng pháp 

giám sát 

Địa bàn/thời 

gian giám sát 

Luật bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân 

năm 2015; Chỉ thị số 

51- CT/TW
1
.Nghị 

quyết số 

34/2016/UBTVQH1

3
2
; Chương trình 

phối hợp số 

02/CTrPH-MTTW-

HLHPNVN
3
  

1.Giám sát việc ban hành các văn bản triển khai thực 

hiện về công tác bầu cử của địa phƣơng liên quan đến 

phụ nữ, tổ chức Hội:  

 Giám sát việc ban hành văn bản bầu cử có kịp thời và 

đảm bảo các nội dung:  

- Quy định số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại 

biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ít nhất 35% 

tổng số người trong danh sách chính thức những người 

ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND;  

- Quy định không kết hợp quá nhiều cơ cấu cho một 

người ứng cử;  

- Thực hiện nguyên tắc bình đẳng về trình độ, vị trí công 

tác trong lập danh sách người ứng cử chính thức tại một 

đơn vị bầu cử; 

- Phân công đại diện tổ chức Hội tham gia vào các tổ 

chức bầu cử của địa phương;  

- Quy định trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, các ban, ngành trong công tác chỉ đạo và triển 

khai thực hiện bảo đảm đạt chỉ tiêu tỷ lệ nữ đã đề ra. 

Hội đồng 

nhân dân, 

Ủy ban 

nhân dân 

các cấp và 

các 

Sở/ngành 

liên quan 

 

Hội 

LHPN 

các cấp 

Nghiên cứu 

các báo cáo, 

văn bản chỉ 

đạo, triển khai 

thực hiện công 

tác bầu cử 

-Tại địa phương 

-Bắt đầu từ 

ngày các cơ 

quan hữu quan 

ban hành văn 

bản  

                                                        
1
 Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;  

2
  Chỉ thị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân 

phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung 
3
 Chương trình phối hợp giữa Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về góp phần tăng tỷ lệ nữ 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
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- Khoản 1, khoản 3 

Điều 8 và khoản 1 

Điều 9 Luật bầu cử 

đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân 

dân. 

- Điểm 4 Khoản 3 

Điều 1 Nghị quyết 

số1134/2016/UBTV

QH13 ngày 

18/1/2016 của Ủy 

ban Thường vụ 

Quốc hội. 

2. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lƣợng 

phụ nữ đƣợc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp đƣợc quy định: 

- Giám sát việc thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số 

lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc 

hội/HĐND.  

- Giám sát việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng  

phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội/HĐND 

đảm đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng quy định ít nhất 35% 

tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội/HĐND là phụ nữ 

 

Thường 

trực HĐND 

các cấp, 

Ủy ban 

nhân dân 

các cấp  

 

Hội 

LHPN 

các cấp 

- Đại diện của 

Hội tham Hội 

đồng bầu cử, 

Ủy ban bầu cử  

 

- Tham gia Hội 

nghị hiệp 

thương phát 

biểu trong các 

cuộc họp để 

đảm bảo tỷ lệ 

nữ 

 

 

-Từ 7/2/2016- 

17/2/2016 

 

-Tại địa phương 

- Điều 40,41,42,43,   

50,51,52,53, khoản 

4 Điều 57; khoản 2 

điều 58  Luật bầu cử 

đại biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND. 

- Điều 3 Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng 

nhân dân. 

- Điều 22 của Luật 

tổ chức Quốc hội 

(tiêu chuẩn của đại 

biểu Quốc hội) 

- Điều 7 của Luật tổ 

chức chính quyền 

3. Việc đảm bảo tiêu chuẩn của nữ ứng cử viên đại 

biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của nữ ứng cử viên đại 

biểu Hội đồng nhân dân  

- Giám sát đảm bảo những người ứng cử đại biểu Quốc 

hội đã đảm bảo đủ tiêu chuẩn chưa theo Điều 22 của 

Luật tổ chức Quốc hội, cụ thể: 

+ Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, 

phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, 

kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi 

biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi 

vi phạm pháp luật khác. 

+ Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức 

khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm 

vụ đại biểu Quốc hội. 

 Thường 

trực HĐND 

các cấp, Ủy 

ban nhân 

dân các cấp  

 

Hội 

LHPN 

các cấp 

- Thông qua 

đại diện tổ 

chức Hội tham 

gia hội nghị 

hiệp thương;  

-Tổ chức đoàn 

giám sát 

chuyên đề 

- Thông qua 

đơn khiếu nại, 

tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh 

của hội viên, 

phụ nữ 

Chậm nhất từ  

22/2/2016 đến 

27/4/2016 

tại địa phương 
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địa phương (tiêu 

chuẩn của đại biểu 

Hội đồng nhân dân) 

+ Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của 

Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. 

+ Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. 

- Giám sát đảm bảo những người ứng cử đại biểu HĐND 

đã đảm bảo tiêu chuẩn theo Điều 7 của Luật tổ chức 

chính quyền địa phương tiêu chuẩn của đại biểu Hội 

đồng nhân dân, cụ thể: 

+ Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, 

phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, 

kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi 

biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi 

vi phạm pháp luật khác. 

+ Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức 

khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm 

vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội 

đồng nhân dân. 

+ Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của 

Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. 

- Điều 62,63,64,65, 

66,67,68 Luật Bầu 

cử đại biểu QH, đại 

biểu HĐND 

4. Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đảm bảo 

công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên 

- Giám sát đối với các cơ quan đơn vị có trách nhiệm tổ 

chức tiếp xúc cử tri, tuyên truyền bầu cử, vận động bầu 

cử có đảm bảo công bằng, dân chủ không, có công khai, 

bình đẳng, đúng pháp luật;  

- Giám sát xem địa phương có những hoạt động tuyên 

truyền, vận động bầu cử đảm bảo nguyên tắc về bình 

đẳng giới. 

giám sát các 

cơ quan đơn 

vị có trách 

nhiệm tuyên 

truyền bầu 

cử, vận 

động bầu cử 

Hội 

LHPN 

các cấp 

- Thông qua 

đại diện tổ 

chức Hội tham 

gia hội nghị 

hiệp thương;  

-Tổ chức đoàn 

giám sát 

chuyên đề. 

- Thông qua 

phản ánh của 

hội viên, phụ nữ 

.Hội LHPN các 

cấp: tại địa 

phương 

Từ ngày 

27/4/2016- 7h 

sáng 21/5/2016 
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- Khoản 8 điều 4, 

khoản 3 điều 8, 

khoản 2 điều 9 Luật 

Bầu cử đại biểu 

Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân 

5. Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ, của tổ chức Hội 

trƣớc, trong tổ chức bầu cử và sau cuộc bầu cử. 

Giám sát các điểm bầu cử ở địa phương: 

- Phân công đại diện của tổ chức Hội tham gia vào các cơ 

quan bầu cử. 

- Đảm bảo tỷ lệ và cơ cấu hợp lý  phụ nữ trong danh sách 

chính thức  ứng cử đại biểu quốc hội và HĐND ở đơn vị 

bầu cử 

- Đảm bảo phát huy quyền bầu cử của các cử tri nữ tại 

các khu vực bỏ phiếu. 

giám sát Hội 

đồng bầu cử 

quốc gia/ 

các tổ chức 

phụ trách 

bầu cử ở địa 

phương 

Hội 

LHPN 

các cấp 

- Thông qua 

đại diện tổ 

chức Hội tham 

gia hội nghị 

hiệp thương;  

-Tổ chức đoàn 

giám sát 

chuyên đề. 

- Thông qua 

phản ánh của 

hội viên, phụ 

nữ 

Hội LHPN các 

cấp: tại địa 

phương 

Từ ngày 

27/4/2016- đến 

kỳ họp thứ nhất 

của Quốc hội  

khóa XIV tháng 

(7/2016) và kỳ 

họp thứ nhất 

HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2016-

2021.  

 



PHỤ LỤC 2: VĂN BẢN VỀ BẦU CỬ 

 

   I. Văn bản TW 

1. Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 15/12/2015 của Bộ Chính trị về lãnh đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; 

2. Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy ban Kiểm tra 

Trung ương về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; 

3.  Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/1/2016 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; 

4. Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; 

5. Nghị quyết số 1132/NQ- UBTVQH13 ngày 16/1/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và 

phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; 

6. Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/1/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử 

tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ 

dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; 

7. Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH- CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 giữa  Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ và  Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng 

dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người  ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV; HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 

7. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

8. Kế hoạch số 151/KH-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. 

 

II.Văn bản của thành phố 

1. Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 04/02/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về 

“Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021”. 
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2. Quyết định 898-QĐ/TU ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thành ủy Đà 

Nẵng về việc “Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành phố 

Đà Nẵng”. 

3. Quyết định 604/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc “Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 

– 2021”. 

4. Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 03/02/2016 của Ủy ban bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 về “Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021”. 

 

 


