
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công 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 959/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu 

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

2021-2026,  

Để góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Tư pháp xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu 

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

và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa 

vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao 

động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu 

biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc 

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

nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 

tháng đầu năm 2021 của cơ quan. Phong trào thi đua phải được triển khai với 

nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp; phải gắn với việc thực hiện tốt các 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch 

COVID-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn, sức khỏe cho công chức, viên 

chức, người lao động trong Sở. 

II. THỜI GIAN, PHẠM VI, KHẨU HIỆU 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:           /KH-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - tự do - hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày      tháng 4 năm 2021 
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1. Thời gian tổ chức: Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 

số 11-KH/TU ngày 19/01/2021 về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính 

trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định. 

2. Phạm vi triển khai: tổ chức triển khai trong phạm vi toàn Sở Tư pháp. 

3. Khẩu hiệu: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tổ chức thành 

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

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. 

III. NỘI DUNG  

1. Thi đua thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại 

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

chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu 

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

góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm, tự giác của công dân, 

cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Cụ thể: 

a) Về nội dung tuyên truyền:  

- Thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật, chủ trương, quan điểm 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cuộc bầu cử: 

+ Văn bản của Trung ương: Hiến pháp năm 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 năm 2015; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của 

Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1186/NQ-

UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng 

dẫn 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 và đại biểu Hội đồng nhân dân trong 

bầu cử bổ sung; 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; ... 

+ Văn bản của tỉnh: Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 19/01/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh 

đạo cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-
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2026; Kế hoạch số 06/KH-UBBC ngày 01/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lai 

Châu về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng 

pháp luật trong bầu cử; ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử 

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

nhiệm kỳ 2021-2026. 

b) Về hình  thức  tuyên  truyền: Triển khai tuyên truyền với các hình  thức 

sáng tạo, phù hợp với điều kiện của Sở như: tăng cường các bài viết về hoạt 

động bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục của Trang thông tin điện tử tổng  

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu (địa chỉ: 

http://pbgdpl.laichau.gov.vn/.); Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (địa chỉ: 

http://sotp.laichau.gov.vn); tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao 

động, đảng viên của Sở qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ; in, phát 

hành tờ rơi, tờ gấp;… 

2. Thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác bầu cử 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tiến độ 

đã đề ra. Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định những 

vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Các đồng chí là thành viên của Tiểu ban, Tổ giúp việc Tiểu ban giải quyết 

khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 chủ động thực hiện 

các nhiệm vụ theo Quyết định số 13/QĐ-UBBC ngày 17/02/2021 của Ủy ban 

bầu cử tỉnh Lai Châu về việc thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

bầu cử thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 29/KH-TBGQKHTC 

http://pbgdpl.laichau.gov.vn/
http://sotp.laichau.gov.vn/
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ngày 05/3/2021 của Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo; sự chỉ đạo trực tiếp của 

Ủy ban bầu cử tỉnh. Tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để xảy ra “điểm 

nóng” về khiếu kiện; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu 

nại, tố cáo để vi phạm pháp luật về bầu cử. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc quán triệt, triển khai những 

nội dung Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

trong phòng, đơn vị mình; chủ động tổ chức thực hiện các nội dung thi đua bảo 

đảm chất lượng, tiến độ.  

2. Giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ động biên soạn tài liệu; 

viết, đăng tin, bài để tuyên truyền, phổ biến trên Trang Thông tin điện tử Sở, 

Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu 

lãnh đạo Sở tổng kết, đánh giá; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc để khen thưởng hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đảm bảo 

công bằng, kịp thời; báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện đảm bảo 

đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm tổ chức 

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

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để xem xét, giải quyết./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Trang thông tin điện tử Sở (để đăng tin); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hải 
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