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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                TP. Hà Tĩnh, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: 

         - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

         - UBND các phường, xã. 
 

 Thực hiện Công văn số 146/HĐ-TGV ngày 03/3/2021 về việc hướng dẫn 

phổ biến pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND 

thành phố về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, Kế hoạch số 

01/KH-UBND ngày 04/3/2021 về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

năm 2021. 

Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã tổ chức thực hiện 

có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

 1. Về nội dung:  

 Nội dung tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo Hướng dẫn 

số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các 

văn bản có liên quan, trong đó cần chú trọng một số nội dung như sau: 

 - Mục đích, 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; các quy 

định pháp luật có liên quan đến bầu cử theo Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử 

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-

BNV ngày 11/01/2021 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, Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 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; Nghị quyết liên tịch số 

09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
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nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

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

nhiệm kỳ 2021-2026… Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền các quy định 

về nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền ứng cử, quyền bầu 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, quy định về bầu cử và thể thức bầu cử… 

 - Vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được quy định 

trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019. 

 - Các quy định pháp luật về xử lý các hành vi đăng tải thông tin sai sự 

thật, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để kích động, gây 

rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước được quy 

định trong Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin và giao dịch điện tử… 

 - Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa 

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

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  (như Nghị quyết số 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 giới thiệu ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1185/NQ-

UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số 

lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV; Hướng dẫn 13-

HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra trung ương về giải quyết 

tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm 

tra các cấp…) 

 - Các nội dung khác theo các văn bản của thành phố có liên quan đến cuộc 

bầu cử cần tuyên truyền, phổ biến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi 

quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.  

 2. Về hình thức: 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế, các cơ 

quan, địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền đảm bảo 

phù hợp và hiệu quả, lưu ý tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, yêu cầu về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương tỉnh và thành phố; tăng cường 

PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền 
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thanh cơ sở (đối với các địa phương), cấp phát tài liệu; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL thông qua các hình thức: tuyên truyền 

qua hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử và mạng xã hội.  

 Trên cơ sở văn bản này, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành 

phố, UBND các phường, xã hướng dẫn cụ thể, triển khai thực hiện tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương. Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật thành phố có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện. 

Trên đây là hướng dẫn phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. Đề nghị các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã kịp thời triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

 - Sở Tư pháp; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND TP;  

 - Các ban: Tuyên Giáo Thành ủy, Pháp chế 

HĐND TP; 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

 - Các thành viên Hội đồng PH PBGDPL TP; 

 - UBND các phường, xã; 

 - Lưu: HĐ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP 

Phạm Hùng Cường 
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