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#SoKyHieuVanBan        #DiaDiemNgayBanHanh
V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  

 Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị 

xã, thành phố.

Để tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt hiệu quả thiết 
thực; Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Nam kính đề nghị các cơ quan 
thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và Hội đồng Phối hợp PBGDPL các 
huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản hướng 
dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Trung ương và của tỉnh; ý nghĩa, tầm quan trọng của 
cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; vị trí, vai trò của người đại biểu 
nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ 
máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả đến toàn bộ cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

1. Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung 
cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung một số 
điều bởi Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, 
bổ sung một số điều bởi Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT - BNV ngày 
11/01/2021 của Bộ Nội vụ về 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, Nghị quyết 1187/NQ - UBTVQH14  ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số 
lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…chú 
trọng các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, 
quyền nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về 
trình tự và thể thức bầu cử, thông tin tư liệu tổng hợp số liệu về các kỳ bầu cử đại 
biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1187-NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-co-cau-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-462743.aspx
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2. Hình thức tuyên truyền: Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử với các hình thức 
phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử: Tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, 
trên các Cổng/Trang thông tin điện tử; tuyên truyền trực quan thông qua các khẩu 
hiệu, tờ gấp, hỏi đáp pháp luật; các bài viết về hoạt động bầu cử trên chuyên trang, 
chuyên mục pháp luật của báo, đài…

3. Thời gian: Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ 
tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết 
thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn; đề nghị phản ánh về 
Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp tỉnh để hướng dẫn kịp 
thời./.

Nơi nhận:           TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
- HĐPH Trung ương;                                                                  KT. CHỦ TỊCH
- TT Tỉnh ủy;                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch HĐPH tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh;                             
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, PBGDPL.                                                                           #ChuKyLanhDao
                                                                               GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
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