
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /HĐPH-STP 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp 

luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

 2021-2026 

             Phú Thọ, ngày          tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
 

 Từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, công tác chuẩn bị cho 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 tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm, nước rút, 

quyết định sự thành công của công tác bầu cử. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các sở, ban, ngành, 

đoàn thể ở tỉnh; UBND các huyện, thành, thị tiếp tục làm tốt công tác tuyên 

truyền pháp luật về bầu cử, cụ thể như sau: 

1. Tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các 

quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND liên quan 

đến quyền, nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; 

thể thức bầu cử; phiếu bầu cử;... Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, quan 

điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh Phú Thọ. Kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các 

thế lực phản động, thù địch. 

2. Chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù 

hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phù hợp với 

tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, tạo sự đồng thuận 

trong xã hội để việc tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình 

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

 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tiếp tục nâng cao 

chất lượng các tin bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật về bầu 

cử, tăng thời lượng phát thanh, tần suất phát sóng trong các khung giờ vàng, tập 

trung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, 

tiêu chuẩn đại biểu HĐND, thể thức bầu cử, phiếu bầu cử (hợp lệ, không hợp 

lệ,...),... Nhằm động viên tất cả các cử tri tự giác tham gia bầu cử đạt chất lượng 

tốt nhất. 



 4. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh chủ động cập nhật, đăng tải các tài liệu tuyên truyền pháp luật 

về bầu cử trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại địa 

chỉ: http://pbgdpl.phutho.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại 

địa chỉ: http://sotuphap.phutho.gov.vn để các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và 

UBND các huyện, thành, thị khai thác, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền 

pháp luật về bầu cử trên địa bàn tỉnh. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được giải đáp, hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các cơ quan thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở (Ô. Lâm); 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL (45b). 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 
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GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Thị Nhung 
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