
 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 355-KH/TĐTN-PT, ngày 09/3/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc tổ chức “tuyên truyền cuộc bầu cử 

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

2021 - 2026”. Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện 

một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền, nêu bật 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 văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử gồm: 

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 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về 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 02-KH/TU, ngày 22/01/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, 

Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai, tổ chức thực hiện 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 văn bản của 

Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp… 

  - Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật 

Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 

65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số 

điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng 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, các văn bản 

của Trung ương, của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp, 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.  

- Tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, 

trong đó chú trọng nêu bật những thành tựu và trách nhiệm của Quốc hội và Hội 
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đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ trong việc thể chế hóa đường lối, chủ 

trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện 

thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong 

những năm vừa qua, đặc biệt là 05 năm gần đây.  

- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy và chính quyền 

các cấp đối với công tác bầu cử; các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt 

động chào mừng bầu cử. Tuyên truyền kết quả bầu cử, biểu dương kịp thời 

những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. 

  - Thực hiện tốt việc đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, 

xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.  

2. Thời gian thực hiện tuyên truyền  

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành cao điểm 

từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công 

bố kết quả bầu cử, cụ thể:  

2.1. Đợt 1: Cao điểm tháng 4/2021  

- Tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính 

trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy 

định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc 

hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự 

ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.  

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám 

sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.  

- Tuyên truyền Kế hoạch số 02-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 

22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu 

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

2021 - 2026. 

  2.2. Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 

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

nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ 

của cử tri, các quy định về bầu cử và 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 cả nước, cử tri của tỉnh trong ngày bầu cử 

23/5/2021. 

  2.3. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021  

Tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công 

cuộc bầu cử trong tỉnh và trên cả nước. 



Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo 

kết quả lồng ghép vào báo cáo công tác đoàn hằng tháng của đơn vị.  

 

 

 

* Nơi nhận:     

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV – Bí thư ĐUK 

CCQ &DN (để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh Đoàn (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đoàn Khối (n/biết); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/hiện); 

- Lưu VP.  
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