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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là
sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy
công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cần được tăng cường, làm tốt và có hiệu
quả. Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2021 của
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 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, Công văn số 223/STP-PBGDPL ngày 22/02/2021 của Sở Tư pháp
tỉnh Thanh Hóa về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm kịp thời tuyên
truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn
huyện, UBND huyện Như Thanh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp
luật huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã,
thị trấn, trên địa bàn, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của
pháp luật về bầu cử, cụ thể:
1. Về nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật
Quan tâm tuyên truyền làm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để qua đó, thực hiện quyền và nghĩa vụ
bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức, có tài xứng đáng
đại diện cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm sự
tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào cuộc bầu cử; Nguyên tắc bầu
cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa
vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử; các
quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử;… Chú trọng giới thiệu những
điểm 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.
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2.Về hình thức tuyên truyền, phổ biến
Cần triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù
hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể; có thể tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa
truyền thanh cơ sở; tại nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người
ứng cử có các khẩu hiệu, hỏi đáp phổ thông; tăng cường các bài viết về hoạt
động bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục pháp luật của báo, đài thông qua tìm
hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức phù hợp khác.
Đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các
văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026 khai thác để thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo
dục pháp luật đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,TP.
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