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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử  

phục vụ cuộc 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 09-KH-STP ngày 26/02/2021 của Sở Tư pháp Ninh 

Bình về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố Tam 

Điệp 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 thành phố; Kế hoạch số 47/KH-

HĐPH ngày 22/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành 

phố về tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, Phòng Tư pháp thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, pháp 

luật về bầu cử, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và các nhiệm vụ được Thành ủy, UBND thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố, 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố giao về việc 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, góp phần cùng các cấp, các ngành nâng cao nhận 

thức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan UBND thành phố, đội ngũ nguồn nhân 

lực làm công tác phổ biến pháp luật và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành 

phố về cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng 

pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phải được thực hiện 

kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Xây dựng chuyên mục “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử” 

trên Cổng thông tin điện tử của thành phố 

 - Xây dựng chuyên mục “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử” trên 

Cổng thông tin điện tử của thành phố nhằm đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh về bầu cử.  

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và thông tin thành phố, các đơn vị có liên quan. 
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+ Thời gian thực hiện: Tháng 2, tháng 3/2021.  

- Tiếp tục cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

địa phương và các quy định của pháp luật về bầu cử hoặc các vấn đề cần định 

hướng dư luận xã hội; các tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử trên Trang 

thông tin điện tử.  

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và thông tin thành phố; các phòng, đơn 

vị có liên quan.  

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ tháng 01/2021 đến hết tháng 

6/2021, tập trung trong đợt cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021.  

2. tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

bầu cử 

           Phòng Tư pháp thành phố phối hợp với Phòng Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam thành phố, Ban Tuyên giáo tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL 

thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

bầu cử cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, tuyên truyền viên pháp luật 

cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 26/3/2021. 

3. Tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng 

 Phòng Tư pháp thành phố xây dựng chuyên mục hoặc lồng ghép với chuyên 

mục có liên quan để phát trên Đài truyền thanh thành phố và trên hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở.  

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành 

phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Tháng 4, tháng 5/2021.  

4. Tuyên truyền trực quan 

Tiếp nhận tài liệu tuyên truyền do Ủy ban bầu cử thành phố cấp phát; thực 

hiện căng treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về bầu cử tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị. 

  - Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn, chỉ đạo chung của thành phố.  

5. Hình thức tuyên truyền khác 

 Lồng ghép tuyên truyền pháp luật về bầu cử tại kỳ sinh hoạt chi bộ, các 

cuộc họp giao ban đầu tuần của các phòng, đơn vị trực thuộc. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 - Tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, 

từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 

23/5/2021, tập trung tuyên truyền theo các đợt với các nội dung trọng tâm tuyên 

truyền theo hướng dẫn của tỉnh, của thành phố.  

- Đợt 1: Từ 21/01/2021 đến ngày 19/4/2021. 

- Đợt 2: Từ ngày 20/4/2021 đến ngày 23/5/2021.  

- Đợt 3: Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 18/6/2021. 
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- Phòng Tư pháp thành phố có trách nhiệm tham mưu, chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung 

trong kế hoạch. 

- UBND các xã, phường căn cứ nội dung có liên quan xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền phù hợp với điều kiện của đơn vị; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về bầu cử tại địa phương; thực hiện báo cáo vào cuối của mỗi đợt và 

báo cáo đột xuất theo yêu cầu về Phòng Tư pháp thành phố bằng văn bản. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về bầu cử của Phòng 

Tư pháp thành phố./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- UBND thành phố; 

- Các phòng, đơn vị có liên quan;   

- UBND các xã, phường;       

- Lưu: VT, TP. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lâm Quang Linh 
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