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KẾ HOẠCH 

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

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

 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 21/KH-UBND 

ngày 31/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) 

các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 03/2/2020 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo 

phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Tiểu ban thông tin và tuyên truyền 

về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thanh 

Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyên truyền pháp 

luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ chủ chốt tỉnh, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động Sở Tư pháp và toàn thể Nhân dân về   ngh a và tầm 

quan tr ng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Qua đó giúp cán bộ và Nhân dân tích cực, 

trách nhiệm trong tìm hiểu các quy định pháp luật trong tham gia bầu cử và tự 

giác tham gia Cuộc bầu cử để lựa ch n, bầu những người tiêu biểu, có đủ các 

yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp, đại 

diện xứng đáng cho   chí, nguyện v ng và quyền làm chủ của nhân dân. 

2. Góp phần đảm bảo quá trình triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, 

dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, làm cho Ngày bầu cử thực sự trở thành 

Ngày hội của toàn dân. 

3. Công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử cần được tiến hành song 

song với lộ trình của Cuộc bầu cử, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính 
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trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ ngh a. 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền, phổ biến trên Trang thông tin điện tử về các văn bản 

chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác 

bầu cử 

Nội dung văn bản tuyên truyền tập trung vào các văn bản như: Chỉ thị 45-

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

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

thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc 

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

nhiệm kỳ 2021-2026”; Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 

XV; Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND 

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 và đại biểu HĐND trong danh sách bầu cử 

bổ sung; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về giải quyết tố cáo, 

khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp; Chỉ thị 

số 01-CT/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh 

đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch  số 09/KH-UBBC ngày 31/01/2021 của Ủy ban 

bầu cử tỉnh Thanh Hóa 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… 

Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan là 

thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước 9/3/2021. 

Sản phẩm: Cập nhật toàn bộ văn bản nêu trên trên trang thông tin điện tử. 

2. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về 

bần cử 

Nội dung truyên tuyền: Luật Tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 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 
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HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” cho cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp, 

báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật. 

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Hội đồng 

phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố. 

Sản phẩm: Giấy mời, hội nghị. 

Thời gian thực hiện: Trước 10/4/2021. 

3. Tổ chức đặt 01 Baneer tuyên truyền chào mừng Cuộc bầu cử Quốc 

hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên Trang thông tin 

điện tử 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan. 

Thời gian thực hiện: Trước ngày 7/3/2021. 

Sản phẩm: Baneer tuyên truyền. 

4. Phối hợp với báo, đài tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, 

Nhân dân trong tỉnh về quy định của pháp luật về vị trí, vai trò, chức năng của 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước;   ngh a, tầm quan tr ng 

của Cuộc bầu cử; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc Hội và 

HĐND theo Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương; các quy định liên quan đến giải quyết tố cáo, khiếu nại về 

bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. 

Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Cơ quan Báo, Đài. 

Thời gian thực hiện: Thực hiện từ tháng 3, cáo điểm hưởng ứng bầu cử 

(5/5/2021-23/5/2021) và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. 

Sản phẩm: Tin, bài dưới hình thức hỏi đáp pháp luật. 

5. Phát hành tờ gấp tuyên truyền pháp luật về bầu cử dành cho cán 

bộ và nhân dân để cấp phát đến các huyện, thị xã, thành phố 

Tờ gấp dành cho Nhân dân tập trung vào các quy định pháp luật liên quan 

đến: quyền, trách nhiệm của công dân trong bầu cử được quy định trong Hiến 

pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND. 
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Tờ gấp dành cho cán bộ tập trung vào các quy định pháp luật liên quan 

đến: vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức trong công tác bầu cử;  Đơn vị bầu cử; khu vực bỏ phiếu; Nhiệm 

vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia; Nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ủy ban bầu cử ở địa phương; nguyên tăc, trình tự bỏ phiếu bầu đại biểu 

Quốc Hội và đại biểu HĐND…. 

Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/3/2021. 

Sản phẩm: Tờ gấp. 

6. Chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử 

tại huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân 

Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật tham mưu cho PGĐ 

Hoàng Văn Truyền - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh, Ủy viên Tiểu ban Thông tin và tuyên truyền - Ủy Ban bầu cử 

tỉnh Thanh Hóa. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết 

quả bầu cử. 

Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức có liên quan 

tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi việc 

thực hiện các nội dung của Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đã 

đề ra; 

- Giao Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật tham mưu lập dự trù 

kinh phí gửi Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền về bầu cử đề nghị Ủy ban bần cử 

quan tâm cấp kinh phí thực hiện khoản 2, khoản 5 mục II của Kế hoạch này. 

2. Văn phòng Sở có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Phổ biến giáo 

dục pháp luật và các phòng, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tại khoản 3, 

mục II của Kế hoạch này. 

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với 

Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các 
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văn bản QPPL liên quan đến nhiệm vụ l nh vực công tác của mình và thực hiện 

các nhiệm vụ theo Kế hoạch.  

4. Đề nghị Sở Nội vụ và các quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh, huyện phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh để tổ chức triển 

khai nhiệm vụ tại khoản 2, mục II của Kế hoạch. 

5. Đề nghị Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp 

triển khai nhiệm vụ tại khoản 4, mục II của Kế hoạch. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí triển khai các hoạt động tại khoản 1, khoản 3 mục II từ nguồn 

kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Tư pháp.  

2. Kinh phí triển khai các hoạt động tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, mục II 

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu 

cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến đề xuất 

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền về bầu cử đề nghị Ủy ban bần cử cấp từ nguồn 

ngân sách. 

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

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị các 

phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Phòng PBGDPL 

để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở Tư pháp trước ngày 24/5/2021. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ủy ban bần cử tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh (báo cáo); 

- Tiểu ban tuyên truyền bầu cử; 

- PGĐ Hoàng Văn Truyền; 

- Sở Nội vụ; 

- Báo Thanh Hóa; 

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; 

- UBND huyện Triệu Sơn, Th  Xuân; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Đình Sơn 
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