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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 31/01/2021 của 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.  

Để kịp thời tuyên truyền pháp luật về bầu cử nhằm phục vụ tốt cuộc bầu 

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

nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề 

nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 

luật về bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

trong thời gian từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 23/5/2021. 

2. 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, trong đó tập trung 

tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc 

bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ 

cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, 

lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm 

của cử tri... Giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

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

3. 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, biện pháp phong phú, 

thiết thực, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như: thông qua sinh 

hoạt ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị; buổi nói chuyện 



 

chuyên đề; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên 

các trang thông tin điện tử; phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; biên soạn và 

phát hành các loại tài liệu ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ như sách hỏi đáp, đề cương, 

tờ gấp...; tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động. Nội dung tuyên truyền phải 

bảo đảm chính xác, đúng tiến độ theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp.  

4. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông 

tấn báo chí tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền pháp luật về bầu cử 

và quá trình triển khai cuộc bầu cử thông qua các chuyên trang, chuyên mục. 

5. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành phố 

chỉ đạo Phòng Tư pháp:  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao 

và Truyền thông và các cơ quan liên quan 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 bàn còn khó khăn trong hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật và nhận thức pháp luật về bầu cử của Nhân dân còn hạn chế. 

- Cấp phát kịp thời các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về bầu cử cho cơ 

sở; phối hợp cập nhật và đăng tải thông tin, tài liệu về công tác bầu cử lên trang 

tin điện tử của huyện, thành phố. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật về bầu cử cho hội viên, đoàn viên của tổ 

chức mình và tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện. 

7. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và 

báo cáo kết quả về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (thông 

qua Sở Tư pháp) trước ngày 05/6/2021. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và 

tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp 

luật tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Sở Nội vụ - Cơ quan TT Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT và TH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu VT, THNC (HTMĐ). 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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