UBND THỊ TRẤN MƯỜNG KHƯƠNG
HỘI ĐỒNG PHPBGDPL

Số: 202 /KH - HĐPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mường Khương, ngày 14 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-HĐPH ngày 05/4/2021 của Hội đồng
PBGDPL huyện Mường Khương về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng
PHPBGDPL thị trấn Mường Khương xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử Đại
biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác bầu
cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng nhằm
giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn nhận thức rõ
hơn về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026(gọi tắt là Cuộc bầu cử); bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung,
thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững
quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững
mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử
thực sự là ngày hội của toàn dân.
2. Công tác phổ biến tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng
chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng,
hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong
Nhân dân; Các hoạt động tuyên truyền cần được tiến hành có trọng tâm, trọng
điểm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực, làm cho
cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng
của cuộc bầu cử.
II. Hình thức tuyên truyền
- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành đồng bộ với nhiều hình thức
phong phú, phù hợp, đúng trọng tâm, hiệu quả và tiết kiệm; phục vụ đắc lực cho
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp; gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh,huyện và các nội dung
tuyên truyền khác.

- Tuyên truyền miệng qua các hội nghị tuyên vận, giao ban, cuộc họp của thị
trấn, thôn, tổ dân phố;
- Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, băng zôn, khẩu hiệu…
III. Đối tượng tuyên truyền
- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn;
- Cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang nhân dân;
- Thành viên các tổ chức, đoàn thể;
- Nhân dân các dân tộc trên địa bàn;
IV. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền các quy định của pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật
bầu cử đại biểu HĐND năm 2015; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (Sửa đổi bổ
sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14);Luật Tổ chức chính quyền địa
phương (Sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14),Thông tư số
01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “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”;
- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ
tướng Chính phủ (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”);
- Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ trách nhiệm
của cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND, các hành vi vi phạm pháp luật về bầu
cử, vi phạm trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, các biện pháp xử lý
về hành chính, xử lý về hình sự theo quy định pháp luật hiện hành.
V. Tiến độ thời gian thực hiện
- Tổ chức tuyên truyền từ tháng 3 đến hết ngày bầu cử 23/5/2021;
- Tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 4 (trước ngày 15/4/2021);
- Hội nghị tuyên vận tháng 5 (trước ngày 14/5/2021).
VII. Tổ chức thực hiện
1. Ban tuyên vận
Tham mưu cho Đảng ủy, UBND tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 4, tháng 5
để tuyên truyền các nội dung liên quan đến Cuộc bầu cử; cấp phát tài liệu tuyên
truyền cho các tổ tuyên vận để triển khai tuyên truyền tại các thôn, tổ dân phố trên
địa bàn.
2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm tổng hợp kết quả tuyên truyền
công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo Đảng ủy, UBND thị trấn và Phòng Tư pháp
theo quy định
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và
Đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng PHPBGDPL
thị trấn Mường Khương./.
Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL huyện;
- Phòng Tư pháp;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn;
- các ban, nghành, đoàn thể thị trấn;
- Lưu: VP.
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