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Kính gửi:  

   - UBND các xã, thị trấn; 

   - Các cơ quan, đơn vị; 

   - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp huyện. 

 

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 HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Nhằm kịp thời tuyên truyển, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử tới các bộ và 

nhân dân trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai công 

tác tuyên truyên, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, cụ thể như 

sau: 

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 biết rõ các quy định của pháp luật về bầu cử, từ đó thực hiện quyền 

và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình thực hiện việc bầu cử; chọn những 

người có đủ đức, đủ 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 tuyên truyền giới thiệu những điểm quan trọng 

của cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

2. Về hình thức tuyên truyền, phổ biến 

Cần triển khai tuyên truyền bằng các  hình thức phong phú, phù hợp 

với điều kiện thức tế của cơ quan, đơn vị , địa phương; đặc biệt chú trọng vào 

việc tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh ở 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 bầy cử trên chuyên 



trang thông tin điện tử của UBND xã, cơ quan, đơn vị; khai thác tủ sách pháp 

luật và các hình thức phù hợp khác. 

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện căn cứ Luật bầu cử 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 thức thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TTUBND huyện; 
- Văn phòng HĐND-UBND; 

-Thành viên HĐPHPGDPL; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban biên tập trang TTĐT huyện (để đăng 
tải); 

- Lưu: VT,TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lương 
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