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                                                   KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến pháp luật về bầu cử Đại biểu 

 Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026  

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, Công văn số 03/HĐ ngày 

04/3/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về việc hướng dẫn công tác phổ biến 

pháp luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 

2026; trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân xã Sơn 

Hồng xây dựng kế hoạch thực hướng dẫn phổ biến pháp luật về bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật, văn kiện mới, 

quan trọng liên quan đến bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021- 2026.  

- Phát huy vai trò đội ngũ của tuyên truyền viên cơ sở; Nâng cao vai trò 

trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã 

trong công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

 II. NỘI DUNG 
 - 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 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 uy ban thường vụ  Quốc hội hướng 

dẫn về việc tổ chức hội nghị cư tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các 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-

ĐCTUTWMTTQVN 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 HĐND các cấp 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 HĐND các cấp 

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

nguyên tắc bầu cử, tiểu chuẩn đại biểu, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân, 

số lượng, cớ 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 về bầu cử…           .  
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- Vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND 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 dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước được quy định trong Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

- 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 HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 

2026 như: Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của uy 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 

Uy 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 các, 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 

các cấp; Hướng dẫn số 01- HD/BTCTU ngày 09/02/2021 của ban tổ chức Tỉnh ủy 

về một số nội dung công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Kế hoạch số 01/KH- UBBC ngày 

25/01/2021 của ủy ban bầu cử huyện thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội 

khóa XV và đaii biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.. 

- Các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

và phạm lý của địa phương.  

III. TỔ CHỨC, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

Ban tuyên truyền phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã phối hợp với 

tuyên truyền viên các thôn phối kết hợp triển khai kế hoạch này với các hình thức 

như sau: 

- Phát thanh thường xuyên trên loa tuyền thanh của xã, của thôn xóm 

- Tổ chức hội nghị, sinh hoạt tại các cuộc họp thôn và  các tổ chức đoàn thể: 

Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và các tổ chức 

chính trị xã hội tuyên truyền cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn 

toàn xã. 

- Tuyền truyền qua hệ thống cổng thông tin điện tử của xã. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của UBND 

xã kinh đề nghị các đồng chí phố hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. 
Nơi nhận: 
 - Phòng Tư pháp;                                             

 - Các ban, ngành đoàn thể; 

- Lưu: VT, TP. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
             Nguyễn Khánh Hòa 
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