
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND Hạ Hòa, ngày       tháng    năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Bầu 

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

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện 

  
Thực hiện kế hoạch số 17 /KH-UBND ngày 22/02/2021 của Sở Tư pháp 

tỉnh Phú Thọ về tuyên truyền và theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp 

luạt về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và theo dõi việc tuân thủ các quy 

định của pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tổ chức tốt công tác tuyên truyền và theo dõi việc tuân thủ các 

quy định của pháp luật về bầu cử nhằm giúp cho các phòng, ban, cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức làm công tác bầu cử và cử tri hiểu rõ và 

thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại 

biểu HĐND, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào 

Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ; các quy định về 

Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử, cử tri…. 

2.  Tổ chức đợt cao điểm truyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý 

nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử ; động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu 

cao ý thức trách nhiệm công dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử. 

3. Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND gắn với 

việc phổ biến rộng rãi các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước, đặc biệt là 

Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và 

theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bầu cử, tổng hợp những 

phản ánh của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nhân 

dân về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật, nghiên cứu giải 

đáp những vướng mắc phát sinh 

4. Nội dung tuyên truyền phải bám sát với từng bước của cuộc bầu cử; các 

thông tin về cuộc, bầu cử phải được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện 
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thông tin đại chúng để mọi tầng lớp nhân dân nắm bắt được tiến độ và kết quả 

triển khai của từng giai đoạn trong cuộc bầu cử. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Giai đoạn 1: Từ 07/02/2021 đến 22/4/2021 

- Nội dung tuyên truyền : 

+ Giới thiệu chung về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, 

Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

+ Tuyên truyền về quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng bộ máy 

nhà nước; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Hiến pháp năm 2013, 

Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

+ Tập trung tuyên truyền quy định về dự kiến và phân bổ số lượng, cơ 

cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu; hiệp thương, giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tiêu chuẩn 

đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng 

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

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp (cơ quan 

Thường trực của Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật). 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện ; UBND các xã, thị trấn. 

1.2. Giai đoạn 2: Từ 23/4/2021 đến 22/5/2021 

- Nội dung tuyên truyền : 

+ Tuyên truyền về kết quả thực hiện giai đoạn 1 của Cuộc bầu cử; 

+ Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại 

biểu HĐND; danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

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

cử; thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin, 

tuyên truyền và vận động bầu cử, nhất là những điểm mới về danh sách ứng cử, 

cử tri, vận động bầu cử,… 

+ Tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử, danh sách và tiểu sử những 

người ứng cử, chương trình hành động và hoạt động vận động bầu cử  của người 

ứng cử; 

+ Tập trung truyên truyền cao điểm 10-22/5/2021. 

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp (cơ quan 

Thường trực của Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật). 

- Cơ quan phối hợp: Úy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện ; UBND các xã, thị trấn. 

1.3. Giai đoạn 3 : Từ 23/5/2021 đến 10/6/2021 

- Nội dung tuyên truyền: 
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+ Tập trung tuyên truyền trong ngày bầu cử 23/5/2021; tuyên truyền tạo 

không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương, dư luận nhân dân 

+ Thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử trên địa bàn huyện. 

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp (cơ quan 

Thường trực của Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật). 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn. 

2. Công tác học tập, phổ biến, quán triệt các Luật và văn bản hướng 

dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 -2026. 

- Nội dung: Tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản sau: 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ 

chức chính quyền địa phương. 

+ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

+ Một số văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử. 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt lồng ghép với 

các hội nghị triển khai công tác bầu cử của UBND các xã, thị trấn, các khu dân 

cư; hội nghị của các tổ chức chính trị xã hội. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: UBMTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; các phòng, 

cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 25/3/2021. 

3. Công tác theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bầu cử  

3.1. Nội dung theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bầu cử 

- Việc triển khai thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Qốc hội và đại biểu 

HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện và các cơ quan 

có liên quan. 

- Theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bầu cử: Tổng hợp 

những phản ánh, kiến nghị của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc thực 

thi pháp luật về bầu cử, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong các quy định 

về bầu cử, sự mâu thuẫn, chồng chéo của các quy định trong pháp luật về bầu cử 

với các quy định pháp luật khác làm cản trở quá trình thực thi pháp luật về bầu 

cử; những phát sinh mà pháp luật về bầu cử chưa có quy định; nghiên cứu giải 

đáp những thắc trong thực hiện pháp luật về bầu cử. 

- Việc tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về bầu cử. 

- Việc tổ chức hiệp thương; tiếp nhận hồ sơ ứng cử; công bố danh sách 

những người ứng cử, niêm yết danh sách cử tri; việc chuẩn bị các điều kiện, cơ 

sở vật chất tại các điểm bầu cử và những nội dung khác liên quan đến công tác 

bầu cử trên địa bàn huyện theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử huyện. 
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3.2. Cách thức theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bầu cử 

- Thông qua báo cáo, kế hoạch và việc triển khai công tác bầu cử của các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

- Căn cứ thông báo của Ủy Ban bầu cử huyện bố trí lịch kiểm tra bầu cử tại 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được phân công. 

- Tùy vào tình hình thực tế, theo sự phân công của Ủy ban bầu cử huyện 

kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về bầu cử tại các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

UBND các xã, thị trấn. 

3.3. Cơ quan thực hiện  

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp (cơ quan 

Thường trực của Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật). 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện ; UBND các xã, thị trấn. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì, tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai rộng rãi 

trên địa bàn huyện đảm bảo theo các quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện 

và các cơ quan trong khối tuyên truyền tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, 

phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương dưới 

nhiều hính thức phong phú và hiệu quả, tổ chức lồng ghép trong triển khai công 

tác bầu cử ở UBND các xã, thị trấn, sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã 

hội…để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản trên đảm bảo phù hợp với 

điều kiện thực tế. 

2. Phòng Văn hóa và thông tin 

- Chịu trách nhiệm đăng tải Luật bầu cử, các văn bản chỉ đạo triển khai 

công tác bầu cử và các tài liệu tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử  huyện. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng tuyên 

truyền về Luật bầu cử, các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử và các tài 

liệu tuyên truyền. 

3. Đài truyền thanh huyện 

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền về Luật bầu cử, các văn bản chỉ đạo triển 

khai công tác bầu cử và các tài liệu tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh 

huyện. Xây dựng các phóng sự, tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống Đài 

truyền thanh huyện. 

- Hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chuyên môn kỹ thuật về công tác tuyên truyền Luật bầu cử, các văn bản chỉ đạo 

triển khai công tác bầu cử và các tài liệu tuyên truyền 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện 

tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt 
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các quy định của Luật bầu cử, các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử và 

các tài liệu tuyên truyền về bầu cử. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và theo dõi việc tuân thủ các quy định 

của pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Yêu cầu các phòng, ban, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 

- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện (B/c); 

- CT,CPCT; 

- UB. MTTQ, các TCCTXH huyện (P/h); 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Anh Vũ 
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