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bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
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Đà Nẵng, ngày      tháng 3 năm 2021 
 

 

Kính gửi: 

- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc; 

- Các trường đại học ngoài công lập.       
 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố tuyên truyền, phổ biến về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Công văn số 14/HĐ-CV ngày 04/3/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật về việc triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học triển 

khai một số công việc sau đây: 

1. Nội dung tuyên truyền  

a) Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. 

b) Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật 

Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 

65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số 

điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân năm 2015, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu 

cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành 

phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử 

và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Chú trọng giới thiệu những 

điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

c) Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính 

quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); 

nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng 

như cử tri thành phố góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên 

truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý 

thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.  

d) Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc 

phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.  
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đ) Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu 

các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu 

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật. 

e) Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, 

nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu 

chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Hình thức tuyên truyền 

a) Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đăng tải toàn 

văn nội dung Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật 

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

quyền địa phương và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đăng tải 

banner tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên Trang thông tin điện tử của đơn 

vị (từ tháng 3 đến tháng 5/2021). 

b) Tuyên truyền, cung cấp thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

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

cuộc họp; niêm yết trên bảng thông báo cơ quan. 

3. Về thời gian tuyên truyền 

 Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng được tiến hành từ tháng 3 năm 2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu 

cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể: 

 a) Đợt 1: Tuyên truyền trước cuộc bầu cử (bắt đầu từ tháng 3/2021 và cao 

điểm tháng 4/2021) 

 Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về 

bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy 

định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. 

b) Đợt 2: Tuyên truyền cao điểm và trong ngày bầu cử (từ tháng 4/2021 đến 

ngày bầu cử 23/5/2021) 

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử 

tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. 

Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn 

khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. 
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c) Đợt 3: Tuyên truyền sau ngày bầu cử (sau ngày bầu cử 23/5/2021)  

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành 

công cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố. 

4. Về khẩu hiệu tuyên truyền 

a) Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu 

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

 b) Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

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

 c) Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

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

 d) Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền 

và nghĩa vụ của mỗi công dân! 

 đ) Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân! 

 e) Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 

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

 g) Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực 

tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do 

Nhân dân, vì Nhân dân! 

 h) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc 

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

kỳ 2021 - 2026! 

 i) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

k) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

 l) Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm 

túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 về Sở Giáo dục và Đào 

tạo (ông Lê Văn Lộc – Chuyên viên Văn phòng Sở nhận) trước ngày 31/5/2021 để 

tổng hợp/.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP.LC. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Trần Nguyễn Minh Thành 
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