
Kính gửi: Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 Thực hiện công văn số 29/STP-PBGDPL ngày 29 tháng 01 năm 2021 của 

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu 

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

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

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021; 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, làm tốt và có hiệu quả. Căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Về thời gian và nội dung tuyên truyền  

 - Thời gian tổ chức tuyên truyền từ tháng 01/2021 đến ngày 15/3/2021. 

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu: Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 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, 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 và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

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

nghĩa vụ của cử tri. Kết hợp tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt 

động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, 

của địa phương thời gian qua. Kịp thời tuyên truyền các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy 

ban bầu cử tỉnh, các hướng dẫn của cấp, các ngành có liên quan đến công tác 

bầu cử.  

 - Từ ngày 16/3/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội 

đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử 

tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.  
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 - Sau ngày bầu cử 23/5/2021, tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử; 

trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 2. Về hình thức tuyên truyền: Căn cứ vào nhiệm vụ và điều kiện, tình hình 

thực tế các đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp. 

 3. Đề nghị các đơn vị truy cập Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh Lai Châu, (địa chỉ: http://pbgdpl.laichau.gov.vn/.) đã đăng tải 

các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân 

dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 để khai thác thực hiện công tác tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật.  

 Căn cứ nội dung công văn, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở Y tế (qua Văn phòng Sở, điện thoại 0916.643.334) để phối hợp./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (B/c) 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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