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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 25/3/20221 của Hội đồng phổ 

biến, giáo dục pháp luật về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc 

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

2021-2026. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu 

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

kỳ 2021-2026; các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về 

tuyên truyền bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng 

pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phải đúng sự lãnh đạo, 

chỉ đạo, định hướng, chính trị tư tưởng của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND-

UBND tỉnh, kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm cả trước, trong và sau cuộc bầu cử. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

 - Tuyên truyền về 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. 

 - Tiếp tục tuyên truyền nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 và các luật 

về tổ chức bộ máy nhà nước mới được ban hành, sửa đổi như Luật Tổ chức Quốc 

hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đặc biệt là Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chú trọng 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; các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc 

hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Quyền bầu cử ứng cử của công dân; trách nhiệm 

của cử tri trong quá trình bầu cử, giúp cử tri nắm vững những nội dung chủ yếu của 



2 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, để lựa chọn, bầu được 

những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; 

các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; hành vi vi phạm 

pháp luật về bầu cử, vi phạm trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, các 

chế tài hành chính, hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các hành 

vi vi phạm quy định pháp luật về bầu cử. 

 - Tuyên truyền nội dung cơ bản của Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà 

nước, các văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ 

Nội vụ và các văn bản của tỉnh 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 bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản chỉ đạo tại địa phương 

như: Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ 

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

nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 17/KH-UBBC ngày 24/02/2021 của Ủy ban Bầu 

cử tỉnh Sơn La về thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến 

 Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế, nhất là trong tình hình 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cho phù hợp, trong đó chú trọng các hình thức 

sau: 

 2.1. Phổ biến pháp luật về bầu cử trên Trang/Công thông tin điện tử 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử trên Trang/Cổng thông tin điện tử  

do cơ quan, đơn vị mình quản lý. Cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, địa phương và các quy định của pháp luật về bầu cử hoặc các vấn đề định 

hướng dư luận xã hội về bầu cử; các tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử. 

 - Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021 đến tháng 6/2021. 

 2.2. Phổ biến pháp luật về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng 

  - Đơn vị chủ trì: Trung tâm kiểm soát bệnh tật lồng ghép phổ biến quy định 

pháp luật về bầu cử trong chuyên mục có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Tháng 4, tháng 5/2021. 

 2.3. Xây dựng, cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử 
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 Biên soạn và cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử 

chú trọng các nội dung tập trung tuyên truyền tại mục 1 phần II và thời cuộc bầu cử 

 Đơn vị chủ trì: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 Thời gian thực hiện: Tháng 4, tháng 5/2021. 

 2.4. Hình thức tuyên truyền khác 

 - Tuyên truyền trực quan: Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên 

truyền về bầu cử tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc (Khẩu hiệu, thời gian căng treo 

theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh). 

 - Lồng ghép tuyên truyền pháp luật về bầu cử tại kỳ sinh hoạt chi bộ, các cuộc 

họp giao ban của các cơ quan, đơn vị. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thời gian thực hiện 

 - Đợt 1: Từ 01/4/2021 đến 19/4/2021 

 Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính 

trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 

20/01/2021 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 

17/KH-UBBC ngày 24/02/2021 của ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La về thông tin tuyên 

truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đại 

biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quy định giới thiệu người ứng cử và tự 

ứng cử; quyền và nghĩa vụ cử tri; các quy định về bầu cử, thể thức bầu cử; quy trình 

hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia vận động nhân dân đi bỏ phiếu 

đúng thời gian, địa điểm, nguyên tắc bầu cử theo quy định. 

- Đợt 2: Từ ngày 20/4/2021 đến 23/5/2021 

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri; trình tự bầu cử, thể thức bầu cử; các quy định về 

bầu cử, thể thức bầu cử. 

 Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin 

tưởng của cử tri và Nhân dân trong Ngày bầu cử 23/5/2021. 

- Đợt 3: Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 18/6/2021 

Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử; hoạt động chào mừng thành công 

cuộc bầu cử; đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, nêu gương, khen thưởng các tập 
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thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động phục vụ 

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

2021-2026. 

2. Phân công tách nhiệm 

- Các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai  Kế hoạch tuyên truyền pháp 

luật về bầu cử phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị mình. 

- Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công việc theo tuần, tháng, cuối mỗi đợt 

theo quy định gửi về Sở Y tế (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp 

theo đúng định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 của Sở Y tế tỉnh Sơn La. Yêu cầu Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên 

môn, nghiệp vụ thuộc Sở; thủ trưởng các các đơn vị  trực thuộc Sở Y tế căn cứ kế hoạch 

này triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các Tổ chức TMTH và CMNV Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Hải 
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