ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 850 /UBND-NV

Nha Trang, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị
số 03/CT-UBND ngày 22/01/2021
của UBND tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố;
- UBND các xã, phường.
Ngày 22/01/2021 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND
về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Nha Trang
được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và
thực sự là ngày hội của toàn dân. UBND thành phố Nha Trang yêu cầu:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan có Kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn UBND các xã, phường trên
địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng
của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của
Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính
quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của
mọi công dân, cơ quan tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.
Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố mở chuyên mục, trang
tin riêng để tuyên truyền về cuộc bầu cử.
2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố chủ trì, phối hợp
với các đơn vị cơ quan liên quan thực hiện công tác cổ động bằng các hình thức
sinh động, phù hợp, đảm bảo đúng quy định. Tuyên truyền thường xuyên, kịp thời
toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.
3. Phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi
tình hình, xây dựng phương án, giải pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc
biệt là đại dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn thành
phố.
4. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây
dựng phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra
trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.
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5. Công an thành phố, Ban chỉ huy Quân sự thành phố có phương án phối
hợp triển khai lực lượng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong
suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh,
trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ
đạo và hướng dẫn lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.
6. Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Đội Thanh niên xung kích thành phố
có kế hoạch đảm bảo giao thông, mỹ quan đô thị trong suốt quá trình thực hiện
công tác bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.
7. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Nội
vụ thành phố trình UBND thành phố phê duyệt, cấp kinh phí cho cơ quan, đơn vị,
các tổ chức phụ trách công tác bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán,
kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử.
8. Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng
dẫn việc kê khai tài sản đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh; giải
quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và
sau bầu cử.
9. Phòng Nội vụ thành phố là cơ quan thường trực giúp UBND thành phố,
Chủ tịch UBND thành phố trong tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác bầu cử; tham mưu Ủy ban bầu cử
thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố; kiểm
tra, đôn đốc UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện
đúng các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng
bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Ủy ban
bầu cử thành phố về thực hiện công tác bầu cử; Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng
HĐND và UBND thành phố tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện công tác
bầu cử và báo cáo Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, UBND thành phố, Ủy ban bầu
cử thành phố để báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Sở
Nội vụ theo quy định.
10. UBND các xã, phường thuộc thành phố triển khai thực hiện tốt công tác
bầu cử trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức bầu cử hoạt động theo
đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật phục
vụ công tác bầu cử; có biện pháp giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự - an toàn xã hội
ở địa phương và tại các điểm bỏ phiếu, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết
kiệm, đúng luật; kịp thời báo cáo đến Phòng Nội vụ để tổng hợp trình UBND thành
phố, Chủ tịch UBND thành phố về tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ
chức cuộc bầu cử theo đúng tiến độ thời gian quy định.
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UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND
các xã, phường trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh Khánh Hòa (VBĐT);
- Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa (VBĐT);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Lưu: VT, NV (06b).
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