
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 
   

Số:         /STP - VBPB&TDTHPL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng  02 năm 2021 
 

V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

  

         Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các trường: Chính trị Trà Vinh, đại học, cao đẳng  

   trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật 

23/5/2021, đây là sự kiện chính trị lớn và có ý nghĩa rất quan trọng của đất nước, 

chính vì vậy công tác tuyên truyền, phổ biến về sự kiện chính trị và ý nghĩa của 

cuộc bầu cử này cần phải tăng cường, đồng bộ, thường xuyên, liên tục và có hiệu 

quả.  

Thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-

UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh. Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến đầy 

đủ các quy định pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về công tác 

bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh 

nắm, hiểu và thực hiện đúng quy định góp phần cho sự thành công cuộc bầu cử. Sở 

Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) tỉnh hướng dẫn và đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các trường 

Chính trị, đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố (sau đây goi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) 

quan tâm phối hợp, chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy 

định, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

1. Về nội dung 

Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân biết, hiểu rõ các quy định của pháp luật về nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn 

đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, 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; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... để thực hiện quyền và 

nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử, lựa chọn những người có đức, có tài 

xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia quản lý nhà 

nước, quản lý xã hội; chú trọng giới thiệu những điểm quan trọng của cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
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2. Về hình thức 

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mà chọn 

hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp, có thể tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến trực tiếp; biên soạn, cung cấp tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; phổ biến 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 đưa tin, bài về hoạt động bầu cử trên chuyên trang, chuyên 

mục pháp luật của báo, đài, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thông qua tìm 

hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức phù hợp khác... 

3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ tài liệu cho công tác tuyên truyền, phổ biến 

Sở Tư pháp tập hợp các văn bản quy định pháp luật và các quy định, văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và UBND tỉnh (theo danh mục 

đính kèm) và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp/chuyên mục Văn 

bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật để các cơ quan, đơn vị, địa phương, 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật truy cập văn bản, 

nghiên cứu, sử dụng, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến về bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp (điện thoại số 3866409) để phối 

hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp (b/c); 

- Vụ PBGDP-BTP (b/c); 

- Cục công tác phía Nam – BTP (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ông Lê Thanh Bình, PCT UBND tỉnh, CT Hội đồng 

  phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (thực hiện); 

- Các phòng, đơn vị thuộc STP (thực hiện); 

- VP STP đăng tải các văn bản theo Danh mục kèm theo  

   lên Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Khâm 
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DANH MỤC 

Các văn bản phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến bầu cử đại biểu  

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(Kèm theo Công văn số       /STP-VBPB&TDTHPL ngày     tháng 02 năm 2021  

của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh) 
S 

TT 

Tên loại; số, ký hiệu, ngày tháng 

năm văn bản 
Nội dung văn bản 

Cơ quan ban 

hành 

1 Sách hỏi đáp 

Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

Hội đồng bầu 

cử quốc 

2 
Kế hoạch số 04-KH/TU  

ngày 19/02/2021 

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Tỉnh ủy Trà 

Vinh 

3 
Kế hoạch số 02-KH/TU  

ngày 22/01/2021 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-

CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Tỉnh ủy Trà 

Vinh 

4 
Chỉ thị số 01/CT-UBND  

ngày 22/01/2021 

Chỉ thị về việc triển khai, tổ chức thực 

hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

UBND tỉnh 

Trà Vinh 

5 
Chỉ thị số 45-CT/TW  

ngày 20/6/2020 

Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Bộ Chính trị 

6 
Chỉ thị số 02/CT-TTg  

ngày 14/01/2021 

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Thủ tướng 

Chính phủ 

7 
Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG  

ngày 19/01/2021 

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 

Hội đồng bầu 

cử quốc gia 

8 
Luật số 85/2015/QH13  

ngày 25/6/2015 

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND 
Quốc hội 

9 
Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14  

ngày 11/01/2021 

Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, 

thành phần đại biểu Quốc khóa XV 

Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

10 
Nghị quyết số 133/2020/NQ/QH14  

ngày 17/11/2020 

Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Quốc hội 

11 

Nghị quyết liên tịch số 

09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCT 

UBTWMTTQVN  

ngày 15/01/2021 

Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy 

trình hiệp thương, giới thiệu người 

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 

Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội, 

Chính phủ, 

Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung 

ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam 

12 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG  Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng Hội đồng bầu 
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ngày 18/01/2021 cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng 

bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng 

trong công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

cử quốc gia 

13 
Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14  

ngày 11/01/2021 

Nghị quyết quy định chi tiết, hướng 

dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; giới 

thiệu người ứng cử đại biểu HĐND 

cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp 

thương, giới thiệu người ứng cử, lập 

danh sách người ứng cử đại biểu Quốc 

hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ 

sung 

Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

14 
Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14  

ngày 11/01/2021 

Nghị quyết hướng dẫn việc xác định 

dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ 

số lượng người được giới thiệu ứng cử 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 

Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

15 
Hướng dẫn số 36-HD/BCHTW  

ngày 20/01/2021 

Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  

Ban Chấp 

hành Trung 

ương Đảng 

16 
Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW  

ngày 02/12/2020 

Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, 

khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ 

chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp 

Ủy ban Kiểm 

tra Trung 

ương Đảng 

17 
Thông tư số 01/2021/TT-BNV  

ngày 11/01/2021 

Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công 

tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

Bộ Nội vụ 

18 
Thông tư số 102/2021/TT-BTC  

ngày 23/11/2020 

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 

Bộ Tài chính 

19 
Hướng dẫn số 25/HD-STC  

ngày 03/02/2021 

Hướng dẫn về việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 

Sở Tài chính 
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