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CHỈ THỊ 
Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII 

_____________________

Ngày 29 tháng 01 năm 2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị 
quyết số 1077/2007/NQ/UBTVQH11 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XII vào ngày Chủ nhật, 20 tháng 5 năm 2007. 

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 26 tháng 01 năm 2007 về 
lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Ngày 31 tháng 01 năm 2007, Thủ 
tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02/2007/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội 
khóa XII.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này là một trong những công tác trọng tâm 
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2007. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XII tại thành phố Đà Nẵng được tiến hành thực sự dân chủ, đúng pháp luật, 
an toàn và tiết kiệm, thể hiện đây là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới 
thiệu, bầu người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền 
lực cao nhất, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ thị: 

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Thường trực 
HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đồng thời chỉ đạo UBND 
các phường, xã:

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn Hội đồng bầu cử, Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII thành phố 
Đà Nẵng để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội ở địa phương đạt kết quả tốt, đúng 
quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, 
xã:

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được quy định, khẩn trương triển khai kế 
hoạch bầu cử; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham 
gia tổ chức và phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.



b) Chuẩn bị các phương tiện vật chất phục vụ bầu cử và có biện pháp giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm 
bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

c) Tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chúc, 
lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại 
biểu Quốc hội để mọi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử và 
nắm vững những quy định của Luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước về thực hiện 
công tác bầu cử. Trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc 
hội, với ý thức làm chủ và tinh thần tự giác, mọi công dân cần thể hiện quyền lựa 
chọn, giới thiệu và bầu những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đủ đức, tài làm đại 
biểu Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong 
nhiệm kỳ mới;

3. Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin: 
Chủ trì phối hợp với thủ trưởng các cơ quan liên quan, các cơ quan thông tin đại 

chúng đóng trên địa bàn thành phố xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XII theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, tiến độ 
thời gian đã nêu trong Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII 
của Ủy ban bầu cử. 

4. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng:
Chủ trì phối hợp với thủ trưởng các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên 

phòng và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc bảo đảm 
tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong suốt 
thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử.  

5. Giám đốc Sở Tài chính: 
Chủ trì phối hợp với thủ trưởng các cơ quan liên quan bảo đảm kịp thời kinh phí 

phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII theo tiến độ kế hoạch được giao; 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử theo 
đúng quy định hiện hành.

6. Giám đốc Sở Nội vụ: 
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực 

hiện tốt cuộc bầu cử; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn 
vị, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng 
dẫn của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan 
liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XII đúng tiến độ, bảo đảm pháp luật; tổng hợp tình hình và kết quả bầu cử báo 
cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.



7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm quán triệt, động viên cán bộ, công 
chức, viên chức tích cực tham gia đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử theo đúng thời gian 
quy định.

8. Tổ chức thực hiện:
a) Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan có liên quan trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, 
nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công; thực hiện chế độ báo cáo 
thường xuyên với UBND thành phố theo chế độ triển khai từng giai đoạn của cuộc 
bầu cử (thông qua Sở Nội vụ) để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII 
thành công tốt đẹp. 

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách 
nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XII thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, địa phương mình quản lý.

c) Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


