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KẾ HOẠCH 

Triển khai thưc hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/02/2021 

của UBND tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua 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 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk phát động thi đua 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, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) ban hành kế hoạch triển khai và phát động thực hiện phong trào thi 

đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC) và 

học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) ngành GD&ĐT tỉnh với các nội dung như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của 

đất nước, của tỉnh; tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp;   

2.  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân đối với cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HDND) các 

cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch tổ chức bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại địa 

phương; 

3.  Tổ chức phong trào thi đua về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; phong trào thi đua thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ 

thống chính trị của tỉnh và các phong trào thi đua khác của ngành GD&ĐT;  

4. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ sở giáo 

dục, cơ quan quản lý giáo dục các cấp với sự tham gia của CBCCVC, HSSV 

toàn ngành GD&ĐT từ tháng 02 đến tháng 06/2021; đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả.    

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác bầu cử đảm 
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bảo kịp thời, đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong 

phú, hiệu quả; trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương và của địa phương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để nâng cao ý thức 

và hành động của CBCCVC, HSSV ngành GD&ĐT, thực hiện đầy đủ quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm của mình về công tác bầu cử. 

2. Tập trung thi đua thực hiện kịp thời, đồng bộ và đúng quy định các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cơ quan, đơn vị; 

triển khai thực hiện tốt các nội dung đã xác định trong Kế hoạch số 10-KH/TU 

ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

21/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với thực hiện có hiệu quả 

các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

được giao và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh 

- quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và năm 

2021 đã được xác định trong Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT ngày 09/02/2021 của 

Sở GD&ĐT về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2020 và 

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh.  

3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác 

bầu cử. Chú trọng vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ 

chức đoàn thể trong thực hiện công tác bầu cử; thực hiện tốt các quy định về  

quy trình, số lượng và bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu đại biểu và thời gian quy 

định; đảm bảo phấn đấu 100% cử tri là CBCCVC, HSSV ngành GD&ĐT ở tất 

cả cơ quan, đơn vị, địa phương đều tham gia bầu cử. 

4. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, 

trong và sau ngày bầu cử. Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” trong phòng 

chống dịch COVID-19 và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

bệnh, thiên tai trong bầu cử.  

5. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2020-2021 của ngành GD&ĐT tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tại cơ quan và các cơ sở 

GD&ĐT trên địa bàn; 

- Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện; 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; đề nghị khen thưởng theo 

quy định. 

2. Các phòng GD&ĐT; các cơ sở GD&ĐT trực thuộc; các khối, cụm thi 
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đua 

- Xây dựng kế hoạch; tổ chức phát động; triển khai thực hiện các phong 

trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm 

tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương và quy định về công tác bầu cử của 

các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 

và Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Sở GD&ĐT về triển khai 

thưc hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2020 và Chỉ thị số 02/CT-UBND 

ngày 04/ 01/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk;  

- Tham gia tích cực, hiệu quả các phòng trào thi đua, các hoạt động do 

khối thi đua, cụm thi đua và Sở GD&ĐT tổ chức; 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua tại cơ sở; đề nghị khen 

thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử và thực hiện 

nhiệm vụ năm học theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thưc hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 

17/02/2021của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phát động thi đua 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 trong ngành GD&ĐT tỉnh, đề nghị thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban TĐKT tỉnh (để b/c); 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở (để c/đ); 

- CĐ ngành GD tỉnh (để p/h); 

- Các phòng CMNV (để t/h); 

- Các ĐV trực thuộc Sở (để t/h) 

- Các phòng GDĐT (để t/h) 

- Lưu: VT, VP, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

    Phạm Đăng Khoa 
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