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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 31/01/2021 của Ủy ban bầu 

cử tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 03/TB-

UBBC ngày 30/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn về việc phân công 

nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử; Công văn số 11/CV-HĐPH ngày 

23/02/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp 

luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; vị trí, vai trò của Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tới các 

tầng lớp nhân dân; làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan 

trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Làm cho mọi cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu 

cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân để lựa chọn, bầu được những người có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện các quy 

định của pháp luật về bầu cử, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại 

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

2026. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trước, 

trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với những hình thức phong phú, phù hợp, 

thiết thực và kịp thời. 
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Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc 

tuyên truyền pháp luật về bầu cử. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

1.1. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các văn bản về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bao gồm: Hiến pháp năm 

2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo 

Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ 

sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14); Chỉ thị 45-CT/TW ngày 

20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết 

133/2020/QH14 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết 

1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 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, lập danh 

sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử 

bổ sung; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử 

quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tư 01/2021/TT-BNV của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 

11-KH/TU ngày 21/01/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về Thực hiện Chỉ thị số 45-

CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026; Kế hoạch số 03/KH-UBBC  ngày 31/01/2021của Ủy ban bầu cử 

tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 

03-CT/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 1.2. Chú trọng tuyên truyền các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn 

đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền bầu cử và ứng cử của 

công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử. 

1.3. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và 

chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách 

nhiệm của các cấp,các ngành, các cơ quan, đơn vị cũng như cử tri góp phần vào 

sự thành công của cuộc bầu cử. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, 

quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để 
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kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà 

nước; tuyên truyền về kết quả và thành công của cuộc bầu cử. 

2. Hình thức 

- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị quán 

triệt, triển khai các văn bản pháp luật về bầu cử cho đội ngũ Báo cáo viên pháp 

luật và cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ 

quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Thời gian: Quý I/2021). 

- Phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua tổ chức các hội nghị, tư vấn, 

cung cấp thông tin pháp luật về bầu cử đến cán bộ và nhân dân từ tỉnh tới cơ sở 

(Thời gian: Quý I, II/2021). 

- Biên soạn tài liệu tìm hiểu pháp luật về bầu cử, đề cương tuyên truyền 

phục vụ cho công tác bầu cử, video clip truyền hình, truyền thanh tuyên truyền 

pháp luật về bầu cử và quá trình triển khai cuộc bầu cử cấp phát cho các sở, 

ban, ngành, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và nhân dân để làm 

tài liệu phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương (Thời gian: Quý I, II/2021). 

- Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh tuyên 

truyền các nội dung quy định pháp luật về bầu cử thông qua các chuyên trang, 

chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật trước, trong và sau cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 

– 2026 (Thời gian: Quý I, II, III năm 2021). 

- Lồng ghép nội dung pháp luật về bầu cử vào các hoạt động trợ giúp 

pháp lý, sinh hoạt các Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, thông 

qua Tủ sách pháp luật và hoạt động của các thiết chế văn hóa tại cơ sở (Thời 

gian: Quý I, II, III năm 2021). 

- Đăng tải, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về bầu cử trên Trang 

thông tin điện tử PBGDPL ( pbgdpl.langson.gov.vn) và Trang thông tin điện tử 

của Sở Tư pháp (sotp.langson.gov.vn) (Thời gian: năm 2021). 

- Thông qua các hội, đoàn thể: Chi hội Luật gia, BCH Công đoàn cơ sở, 

BCH Chi đoàn tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật về bầu cử 

đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở thông qua sinh hoạt 

"Ngày pháp luật" định kỳ hàng tháng (Thời gian: năm 2021). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật & Theo dõi thi hành pháp luật 

(PBGDPL&TDTHPL) 

Tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các 

nội dung của Kế hoạch; thường xuyên tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện 

với Ủy ban bầu cử tỉnh thông qua Sở Nội vụ. 

2. Văn phòng Sở  
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- Phối hợp với Phòng PBGDPL&TDTHPL lập dự toán kính phí trình cấp 

có thẩm quyền cấp kinh phí in tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức in và cấp phát tài liệu tuyên truyền kịp thời 

phục vụ cuộc bầu cử. 

3. Các Phòng, đơn vị thuộc Sở 

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở 

công chức, viên chức, lao động nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật 

về bầu cử; nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

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

4. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý, lồng ghép với công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đến với cán bộ và nhân dân ở cơ sở, nhất là 

các nhân dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

5. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, thành phố tổ chức 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử. 

- Phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình cấp huyện tuyên truyền pháp 

luật về bầu cử, đồng thời hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên 

phát thanh các quy định pháp luật về bầu cử đến với các tầng lớp nhân dân. 

- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử tại cơ sở, chú 

trọng lựa chọn những địa phương còn nhiều khó khăn trong hoạt động tổ chức 

thực hiện công tác bầu cử và nhận thức pháp luật về bầu cử của nhân dân còn 

hạn chế. 

            Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở 

Tư pháp yêu cầu các Phòng, Đơn vị thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành 

phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này./.  

 

 Nơi nhận:                                                                                   

- Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ) (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, PBGDPL&TDTHPL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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