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UBND TỈNH PHÚ THỌ 
SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-STP 

 

Phú Thọ, ngày           tháng  02   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 khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về 

tăng cường sự lãnh đạo đối với cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu 

cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 355/KH-

UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên 

địa bàn tỉnh; Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 28/01/2021 của Uỷ Ban bầu cử 

đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-

2026 (Uỷ ban bầu cử tỉnh) về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyên truyền và theo dõi việc tuân thủ các 

quy định của pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. 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 địa phương, 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 khoá XV và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; các quy định về Hội đồng bầu cử, Uỷ ban bầu cử, các tổ 

chức phụ trách bầu cử; cử tri,... 

2. Tổ chức đợt cao điểm tuyên 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 cấp, các ngành và Nhân dân về những thuận lợi, khó khăn, 

vướng mắc trong thi hành pháp luật; nghiên cứu giải đáp những vướng mắc phát 

sinh.   
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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 

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 ngày 07/02/2021 đến 22/4/2021 

- 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 việc 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. 

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

- 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 trình tự 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 tuyên truyền cao điểm từ ngày 10-22/5/2021. 

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

- 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 tỉnh và cả nước. 

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

cử 

2.1. 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 Quốc 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 Uỷ ban bầu cử tỉnh và các cơ quan có 

liên quan. 
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- 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 mắc trong thực hiện pháp luật về bầu cử, tổng hợp xin ý kiến Bộ 

Tư pháp khi cần thiết. 

- 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 tỉnh theo yêu cầu của Uỷ ban bầu cử tỉnh. 

2.2. 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 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Căn cứ thông báo của Uỷ Ban bầu cử tỉnh bố trí lịch kiểm tra bầu cử tại 

các đơn vị, địa phương được phân công. 

- Tuỳ vào tình hình thực tế, theo sự phân công của Uỷ ban bầu cử tỉnh 

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

các huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn. 

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Sở Tư pháp: 

- Biên soạn, biên tập Đề cương tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, các quy định có liên quan về tổ chức bộ máy nhà nước gửi các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành, thị và đăng tải trên Trang TTĐT của Sở, Trang 

thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh; 

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 26/3/2021. 

- Biên soạn và phát hành tờ gấp, cuốn tài liệu hoặc tài liệu tuyên truyền về 

những nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND và các quy định liên quan; 

 Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 và tháng 4/2021. 

- Biên soạn các tài liệu tuyên truyền sâu về các chế định quan trọng về 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; 

 Thời gian thực hiện: Bám sát theo từng giai đoạn của cuộc bầu cử. 

- Biên tập và phát hành Bản tin số chuyên đề về bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;  

Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2021. 

- Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, thông tin, tài liệu tuyên truyền về 

cuộc bầu cử lên Trang TTĐT Sở; Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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 - Tham gia các cuộc kiểm tra theo yêu cầu của Uỷ ban bầu cử tỉnh. 

 - Thành lập các Đoàn Kiểm tra công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử 

và theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bầu cử tại một số dơn 

vị, địa phương (nếu cần thiết và sẽ có quyết định sau) bảo đảm không trùng với 

các cuộc kiểm tra của Uỷ ban bầu cử tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác. 

 2. Phòng Tư pháp huyện, thành, thị phối hợp với các ban, ngành 

tham mưu UBND cùng cấp: 

- Tổ chức 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 lồng ghép trong triển khai công tác bầu cử ở cấp huyện; 

Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản trên đảm bảo 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;  

-  Đăng tải Luật, các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử và các tài 

liệu tuyên truyền trên trang thông tin điện tử hoặc xuất bản phẩm; 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình và hệ thống Đài Truyền thanh 

cấp xã tăng cường thời lượng thông tin về cuộc bầu cử và các tài liệu tuyên 

truyền pháp luật về bầu cử; 

- Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa 

bàn và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; tổ chức phát hành kịp thời, 

đúng đối tượng các tài liệu do Sở Tư pháp biên soạn; 

- Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện và theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về 

bầu cử tại đơn vị, địa phương. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu 

cử. 

 - Tham gia các đợt kiểm tra theo yêu cầu của Uỷ ban bầu cử địa phương. 

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 khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở 

Tư pháp theo số điện thoại 0210.3843.417 để được giải đáp./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thành, thị; 

- Phòng TP các huyện, thành, thị; 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô.Lâm); 

- Lưu: VT, PBGDPL (Va.20b) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Nhung 
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