CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND HUYỆN BẮC HÀ
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Hà, ngày 16 tháng 3 năm 2021

Số:357 /CV-HĐPB
V/v mở đợt cao điểm PBGDPL phục vụ
bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và
các đoàn thể;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Toà án nhân dân huyện;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện;
- Chi hội Luật gia huyện;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Ngày 17/11/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết
số 133/2020/UBTVQH14 về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày
23 tháng 5 năm 2021.
Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBBC, ngày 22/01/2021 của Ủy ban Bầu cử Đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026; Văn bản số 812/HĐPB ngày 08/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai về việc mở đợt cao điểm Phổ biến, giáo dục
pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bắc Hà đề nghị
các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo tổ chức
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 theo một số định hướng sau đây:
1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến: Tập trung tuyên truyền, phổ biến
những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội
(được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức
chính quyền địa phương (được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân năm 2015, 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 20212026, Thông tư số 01/2021/TT - BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về
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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; 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, quyền khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết
khiếu nại, tố cáo về bầu cử ... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ
2021 -2026.
2. Hình thức tuyên truyền
Căn cứ 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, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid - 19 có diễn biến
phức tạp. Trong đó, chú trọng hình thức tuyên truyền, phổ biến trên các phương
tiện thông tin đại chúng, sử dụng hình thức phỏng vấn, phóng sự, đăng tải ý kiến
cử tri, ý kiến của người ứng cử, hỏi đáp pháp luật, thông báo về diễn biến và kết
quả bầu cử trên báo, đài; hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; thông qua hoạt động
thông tin cổ động, thông tin lưu động; biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu giấy
cấp phát đến cơ sở.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về bầu cử: đăng tải các nội dung liên quan đến pháp luật bầu cử,
xây dựng chuyên trang về danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên
đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và kết quả bầu
cử, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp; cập nhật thông tin hàng ngày về các hoạt động phục vụ cho công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương mình, các văn
bản chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về công tác bầu cử trên các Cổng thông
tin điện tử của huyện; sử dụng các ứng dụng, tiện ích của công nghệ thông tin,
viễn thông, mạng xã hội (Zalo; Facebook và qua hệ thống các phương tiện trực
quan (panô, áp phích, màn hình led điện tử nơi công cộng…).
3. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Công tác tuyên truyền về cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 3 và cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến
ngày 23 tháng 5 năm 2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm
vụ và điều kiện, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách
nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền, giúp cho cán bộ, đảng viên, người dân
trên toàn huyện nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự
kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Làm
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cho cử tri trên toàn huyện nắm vững và thực hiện đúng những nội dung cơ bản của
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các quy
định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về
tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, lựa chọn và
bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và Hội
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tham mưu công tác phổ
biến giáo dục pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, công chức Tư pháp - Hộ tịch
các xã, thị trấn có trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Tổng hợp báo cáo kết quả đợt
cao điểm PBGDPL trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng
đầu năm 2021 của cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi về Phòng Tư pháp
trước ngày 01/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục
pháp luật huyện, Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp theo quy định.
4.2. Giao Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ
biến giáo dục pháp luật huyện: Chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả triển khai đợt cao
điểm phổ biến pháp luật về bầu cử theo chỉ đạo tại văn bản này trong báo cáo kết
quả công tác phổ biến pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 gửi Hội đồng phối hợp phổ
biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
Căn cứ nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- Như trên;
- TTHU, HĐND, UBND huyện;
- Lưu: VT, TP.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Chu Thị Dương

