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Số:         

V/v triển khai phổ biến các văn bản Luật 

liên quan đến công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày       tháng       năm        

 

 Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 

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 tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 55/KH-UBBC 

ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc triển khai công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 305/KH-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 01 năm 2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Về nội dung: Giúp 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 tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Về hình thức: Triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử 

với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể: 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, 

áp-phích, tranh cổ động, đăng tải thông tin pháp luật trên Trang Thông tin điện 

tử; cung cấp thông tin, tài liệu phổ biến pháp luật về ngày bầu cử;... thông qua 

công tác hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và đoàn thể, câu lạc bộ, tủ 
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sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở... Hội nghị, tập huấn, bồi 

dưỡng, lồng ghép tại các cuộc họp Chi bộ, Đảng bộ, giao ban, các buổi sinh hoạt 

đoàn thể, như: Công đoàn, Đoàn thanh niên...; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của 

cơ quan, tổ chức;... Ngoài các hình thức định hướng nói trên, có thể áp dụng các 

hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối 

tượng cụ thể để bảo đảm cho công tác tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử đạt 

hiệu quả cao nhất.  

3. Đối với các văn bản Luật, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, các 

ngành, địa phương chủ động tham khảo, sử dụng nguồn tài liệu phổ biến pháp 

luật đã được Sở Tư pháp đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở (địa chỉ: 

http://sotuphap.kontum.gov.vn) bao gồm: 17 văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (Có 

danh mục văn bản kèm theo) và 01 Đề cương phổ biến pháp luật về Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Chuyên mục Các ấn 

phẩm Sở Tư pháp, mục Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật) đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, thông tin, giới thiệu đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân thuộc phạm vi 

quản lý bằng các hình thức phù hợp... 

Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về 

Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - số điện thoại: 

0260.3863.624) để được giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cơ quan thường trực UBBC tỉnh - Sở Nội vụ; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL/STP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Y Hoà 
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DANH MỤC 

Văn bản bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

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

(Ban hành kèm theo Công văn số       STP-PBGDPL ngày     tháng 01 năm 2021) 

 

STT 
Số hiệu văn bản, ngày, tháng, 

năm, cơ quan ban hành 
Nội dung văn bản 

I Thông tư 

1 
102/2020/TT-BTC, ngày 

08/01/2021 của Bộ Tài chính 

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 Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

2 
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 

II Nghị quyết 

1 

41/NQ-HĐBCQG, ngày 

18/01/2021 của Hội đồng Bầu 

cử Quốc gia 

Hướng dẫn Mẫu hồ sơ ứng 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 Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

2 

133/2020/QH14, ngày 

01/01/2021 của Quốc hội có 

hiệu lực ngày 01/01/2021 

Về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

3 

1185/NQ-UBTVQH14, ngày 

11/01/2014 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu 

Quốc hội khóa XV 

4 

1186/2021/UBTVQH14, ngày 

11/01/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

Tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 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 Hội đồng nhân dân 

trong bầu cử bổ sung 

5 

1187/NQ-UBTVQH14, ngày 

11/01/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

Xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ 

số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

6 

09/2021/NQLT-UBTVQH14-

CP-ĐCTUBTWMTTQVN, 

ngày 15/01/2021 Nghị quyết 

Liên tịch của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội - Chính phủ - 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương MTTQVN 

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 

- 2026 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-102-2020-tt-btc-kinh-phi-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-194804-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-1-2021-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-hdnd-2021-2026-196960-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-quyet-41-nq-hdbcqg-mau-ho-so-ung-cu-mau-phieu-bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-2021-2026-197522-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-133-2020-qh14-ngay-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-194689-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-1185-nq-ubtvqh14-du-kien-so-luong-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-197509-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-quyet-1186-2021-ubtvqh14-huong-dan-viec-to-chuc-hoi-nghi-cu-tri-197424-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-quyet-1187-nq-ubtvqh14-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-hdnd-cac-cap-2021-2026-197332-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-lien-tich-09-2021-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-197525-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-lien-tich-09-2021-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-197525-d1.html
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7 

05/NQ-HĐBCQG, ngày 

16/9/2020 của Hội đồng Bầu 

cử Quốc gia 

Về phân công thành viên Hội đồng bầu cử Quốc 

gia 

III Hướng dẫn 

1 

13-HD/UBKTTW, ngày 

02/12/2020 của Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương 

Giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, 

tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp 

2 

36-HD/BTCTW, ngày 

20/01/2021 của Ban Tổ chức 

Trung ương 

Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

3 

169-HD/BTGTW, ngày 

20/01/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương 

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

IV Kế hoạch 

1 

42/KH-HĐBCQG, ngày 

19/01/2021 của Hội đồng Bầu 

cử Quốc gia 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

2 

4711/KH-BTTTT, ngày 

26/11/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

Công tác 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 

V Chỉ thị 

1 
45-CT/TW ngày 20/6/2020 của 

Bộ Chính trị 

về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

2 
02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

VI Quyết định 

1 

30/2020/QĐ-TTg, ngày 

01/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp 

nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri 

do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo 

Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 

7 năm 2017 
 

 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-05-nq-hdbcqg-2021-phan-cong-thanh-vien-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-197528-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/huong-dan-13-hd-ubkttw-giai-quyet-to-cao-khieu-nai-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-xv-195201-d6.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/huong-dan-36-hd-btctw-cong-tac-nhan-su-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-hdnd-2021-2026-197510-d6.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/huong-dan-169-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-quoc-hoi-xv-va-hdnd-2021-2026-197511-d6.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/ke-hoach-42-kh-hdbcqg-trien-khai-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-xv-va-hdnd-2021-2026-197576-d6.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/ke-hoach-4711-kh-btttt-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-xv-va-hdnd-2021-2026-197577-d6.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/chi-thi-02-ct-ttg-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-xv-va-hdnd-2021-2026-197187-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-30-2020-qd-ttg-191574-d1.html
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