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Phần 1: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5 VỚI CHỦ ĐỀ 

“LÁ PHIẾU VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN CỦA CỬ TRI TRẺ” 

----------- 

  

 I. Nội dung  

 - Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nêu bật 

những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ. 

 - Tuyên truyền nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bẩu cử 

đại biểu HĐND; các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các 

quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. 

- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp uỷ Đảng và chính 

quyền các cấp đối với công tác bầu cử; tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh 

niên tham gia bầu cử hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia 

bầu cử, ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, hiểu rõ ý 

nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. 

 - Giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử, vận động đoàn viên thanh niên đi 

bầu cử đúng quy định; thành lập các đội hình tình nguyện phục vụ tại các điểm 

bầu cử. 

 II. Thời gian: Từ 10 - 16/5/2021 

 III. Hình thức:  

- Các đơn vị có thể tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, Liên Chi đoàn, toàn Đoàn 

với chủ đề “Lá phiếu và trách nhiệm công dân của cử tri trẻ” bằng các hình 

thức phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hấp 

dẫn đối với đoàn viên, thanh niên. 

- Có thể tổ chức bằng hình thức: Diễn đàn đối thoại, Hội thi, hội nghị, tọa 

đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thi, sân khấu hóa… 

- Gắn việc sinh hoạt Đoàn với việc phát động, đẩy mạnh các phong trào, 

hoạt động, đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong đợt 

thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chào mừngkỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; hành hương về thăm các địa chỉ đỏ trên địa bàn, kết hợp với giáo dục 

truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. 

 Lưu ý:Trong qua trình tổ chức sinh hoạt chi đoàn phải đảm bảo yêu cầu 

phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. 

 

 



Phần 2:  

------- 

DANH SÁCH NHÂN SỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII,  

NHIỆM KỲ 2021 - 2026  
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DANH SÁCH NHÂN SỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV  

-------- 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

(Gồm các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông, Hướng Hóa và huyện đảo Cồn Cỏ) 
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ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

(Gồm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện: Triệu Phòng, Cam Lộ, Hải Lăng 

 



Phần 3: 

HỎI - ĐÁP BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

----- 

 

Phần 1: Những vấn đề chung về bầu cử 

Link:http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31040 

Phần 2: Các tổ chức phụ trách bầu cử 

Link: http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31041 

Phần 3: Cử tri và danh sách cử tri 

Link: http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31042 

Phần 4: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 

Link: http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31043 

Phần 5: Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử 

Link: http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31044 

Phần 6: Ngày bầu cử và việc bỏ phiếu, kiểm phiếu  

Link: http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31045 

Phần 7: Một số tình huống trong quá trình bầu cử 

Link: http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31046 

 

 

 

 

Phần 4: 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

-------- 

 

1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-

bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx 

2. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về 

lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-45-CT-

TW-2020-lanh-dao-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-nhiem-ky-2021-

2026-445540.aspx 

3. Kế hoạch 4711/KH-BTTTT ngày 16/11/2020của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về công tác thông tin, 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  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4711-

KH-BTTTT-2020-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-

hoi-khoa-XV-463112.aspx 

http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31040
http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31041
http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31042
http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31043
http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31044
http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31045
http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31046
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-45-CT-TW-2020-lanh-dao-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-nhiem-ky-2021-2026-445540.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-45-CT-TW-2020-lanh-dao-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-nhiem-ky-2021-2026-445540.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-45-CT-TW-2020-lanh-dao-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-nhiem-ky-2021-2026-445540.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4711-KH-BTTTT-2020-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4711-KH-BTTTT-2020-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4711-KH-BTTTT-2020-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463112.aspx
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4. Nghị quyết 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020của Quốc hội về Ngày 

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

nhiệm kỳ 2021-2026  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-133-

2020-QH14-Ngay-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-dai-bieu-Hoi-dong-

nhan-dan-cac-cap-458358.aspx 

5. Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội 

khóa XV  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1185-

NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-so-luong-co-cau-thanh-phan-dai-bieu-Quoc-hoi-

khoa-XV-462918.aspx 

6. Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn về việc 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, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1186-

2021-UBTVQH14-hoi-nghi-cu-tri-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-

nhan-dan-462917.aspx 

7. Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021củaỦy ban Thường 

vụ Quốc hội vềhướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ 

số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1187-

NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-co-cau-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-

Hoi-dong-462743.aspx 

8. Thông tư 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021củaBộ Nội vụvề hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-1-2021-

TT-BNV-huong-dan-nghiep-vu-cong-tac-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-

khoa-XV-461952.aspx 

9. Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủvề tổ 

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

cấp nhiệm kỳ 2021-2026  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-02-CT-

TTg-2021-to-chuc-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2021-2026-

462423.aspx 

10. Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - 

Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, 

giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-133-2020-QH14-Ngay-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-458358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-133-2020-QH14-Ngay-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-458358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-133-2020-QH14-Ngay-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-458358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1185-NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-so-luong-co-cau-thanh-phan-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-462918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1185-NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-so-luong-co-cau-thanh-phan-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-462918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1185-NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-so-luong-co-cau-thanh-phan-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-462918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1186-2021-UBTVQH14-hoi-nghi-cu-tri-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-462917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1186-2021-UBTVQH14-hoi-nghi-cu-tri-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-462917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1186-2021-UBTVQH14-hoi-nghi-cu-tri-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-462917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1187-NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-co-cau-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-462743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1187-NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-co-cau-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-462743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1187-NQ-UBTVQH14-2021-du-kien-co-cau-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-Hoi-dong-462743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-1-2021-TT-BNV-huong-dan-nghiep-vu-cong-tac-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-461952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-1-2021-TT-BNV-huong-dan-nghiep-vu-cong-tac-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-461952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-1-2021-TT-BNV-huong-dan-nghiep-vu-cong-tac-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-461952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-02-CT-TTg-2021-to-chuc-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2021-2026-462423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-02-CT-TTg-2021-to-chuc-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2021-2026-462423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-02-CT-TTg-2021-to-chuc-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2021-2026-462423.aspx


15 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-lien-

tich-09-2021-NQLT-UBTVQH14-CP-DCTUBTWMTTQVN-ung-cu-dai-bieu-

Quoc-hoi-463111.aspx 

11. Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử 

Quốc giavề triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-42-

KH-HDBCQG-2021-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-

463114.aspx 

12. Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung 

ươngvề công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-36-

HD-BTCTW-2021-cong-tac-nhan-su-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463115.aspx 

13. Thông tri 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban thường trực 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tri-13-TT-

MTTW-BTT-2021-huong-dan-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-

463153.aspx 

14. Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-169-

HD-BTGTW-2021-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-

463113.aspx 

15. Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 ngày 22/02/2021 củaỦy ban 

Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1226-

NQ-UBTVQH14-2021-dieu-chinh-co-cau-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-

Quoc-hoi-467724.aspx?ac=emails 

16. Công văn 64/VPHĐBCQG-TT ngày 24/02/2021 của Văn phòng Hội 

đồng bầu cử quốc gia về tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu 

cử  

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bo-may-hanh-chinh/Cong-van-64-

VPHDBCQG-TT-2021-tiep-tuc-trien-khai-cac-cong-viec-chuan-bi-to-chuc-bau-

cu-467730.aspx?ac=emails 

17. Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2021 của Hội đồng bầu cử 

quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu 

Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-lien-tich-09-2021-NQLT-UBTVQH14-CP-DCTUBTWMTTQVN-ung-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-463111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-lien-tich-09-2021-NQLT-UBTVQH14-CP-DCTUBTWMTTQVN-ung-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-463111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-lien-tich-09-2021-NQLT-UBTVQH14-CP-DCTUBTWMTTQVN-ung-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-463111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-42-KH-HDBCQG-2021-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463114.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-42-KH-HDBCQG-2021-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463114.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-42-KH-HDBCQG-2021-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463114.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-36-HD-BTCTW-2021-cong-tac-nhan-su-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-36-HD-BTCTW-2021-cong-tac-nhan-su-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tri-13-TT-MTTW-BTT-2021-huong-dan-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tri-13-TT-MTTW-BTT-2021-huong-dan-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tri-13-TT-MTTW-BTT-2021-huong-dan-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-169-HD-BTGTW-2021-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-169-HD-BTGTW-2021-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-169-HD-BTGTW-2021-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1226-NQ-UBTVQH14-2021-dieu-chinh-co-cau-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-467724.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1226-NQ-UBTVQH14-2021-dieu-chinh-co-cau-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-467724.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1226-NQ-UBTVQH14-2021-dieu-chinh-co-cau-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-467724.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bo-may-hanh-chinh/Cong-van-64-VPHDBCQG-TT-2021-tiep-tuc-trien-khai-cac-cong-viec-chuan-bi-to-chuc-bau-cu-467730.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bo-may-hanh-chinh/Cong-van-64-VPHDBCQG-TT-2021-tiep-tuc-trien-khai-cac-cong-viec-chuan-bi-to-chuc-bau-cu-467730.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bo-may-hanh-chinh/Cong-van-64-VPHDBCQG-TT-2021-tiep-tuc-trien-khai-cac-cong-viec-chuan-bi-to-chuc-bau-cu-467730.aspx?ac=emails


16 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-64-

NQ-HDBCQG-2021-so-luong-dai-bieu-Quoc-hoi-duoc-bau-o-moi-don-vi-bau-

cu-tinh-466660.aspx 

18. Luật Tổ chức chính quyền địa phương: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-

chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx 

 

 

 

 

Phần 5: 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia bầu cử  

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

 nhiệm kỳ 2021 - 2026 

----------- 
 

 

Ngày 12/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 222-

KH/TĐTN-XDĐ về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia bầu cử đại 

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

với những nội dung cụ thể như sau: 

 II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Tuyên truyền các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 

các cấp 

Tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết 

thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, tập trung vào những nội dung sau: 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nêu bật 

những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; 

khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động 

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

thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hoá 

đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần 

thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc 

trong những năm vừa qua, đặc biệt là của nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp uỷ Đảng và chính 

quyền các cấp đới với công tác bầu cử (công tác 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, cử tri cả nước và mỗi cử tri trẻ, 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. 

- Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách 

nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử, giới thiệu các gương thanh niên là đại 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-64-NQ-HDBCQG-2021-so-luong-dai-bieu-Quoc-hoi-duoc-bau-o-moi-don-vi-bau-cu-tinh-466660.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-64-NQ-HDBCQG-2021-so-luong-dai-bieu-Quoc-hoi-duoc-bau-o-moi-don-vi-bau-cu-tinh-466660.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-64-NQ-HDBCQG-2021-so-luong-dai-bieu-Quoc-hoi-duoc-bau-o-moi-don-vi-bau-cu-tinh-466660.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
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biểu được đề cử, các gương thanh niên ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân các cấp. Tổ chức tuyên truyền cho những cử tri lần đầu tham gia bầu cử hiểu 

rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử, hiểu rõ ý nghĩa, tầm 

quan trọng của cuộc bầu cử. 

- Tuyên truyền, lan toả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành 

động cách mạng và các hoạt động chào mừng ngày bầu cử của tuổi trẻ Quảng 

Trị; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác tuyên truyền bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, các 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo… trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động 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 dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên các diễn 

đàn/trên mạng xã hội (Facebook, Zalo…). 

1.2. Tổ chức Ngày hội cử tri trẻ tìm hiểu quy định bầu cử đại biểu Quốc 

hội, đại biểu hội đồng nhân dân với chủ đề “Lá phiếu và trách nhiệm công 

dân cử tri trẻ”  

- Nội dung:Giới thiệu nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật 

bẩu cử đại biểu HĐND; các nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu quốc hội, 

tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền bầu cử, ứng cử của công dân; trách nhiệm của 

cử tri trong quá trình bầu cử thông qua các hình thức như: Diễn đàn đối thoại, 

Hội thi, hội nghị quán triệt các quy định bầu cử... 

- Thời gian: Từ nay đến hết ngày 20/5/2021. 

- Yêu cầu: 100% các huyện, thị, thành Đoàn triển khai thực hiện, trong đó 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn Ban Thường vụ Thành Đoàn Đông Hà chỉ đạo 

hoạt động điểm cấp tỉnh. 

1.3. Tổ chức Tuần sinh hoạt chủ điểm với chủ đề “Lá phiếu và trách 

nhiệm công dân của cử tri trẻ” 

- Nội dung: Tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND các cấp; quyền, nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và 

thể thức bầu cử; vận động đoàn viên thanh niênđi bầu cử đúng quy định(BTV 

Tỉnh Đoàn sẽ xây dựng và ban hành tài liệu sinh hoạt cụ thể). 

- Thời gian:Từ 10- 16/5/2021 

- Yêu cầu:100% các chi đoàn triển khai thực hiện. Trong đó, mỗi huyện, 

thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đăng ký 01 đơn vị sinh hoạt điểm, báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn trước ngày 30/4/2021 để phân công cán bộ dự chỉ đạo, 

theo dõi hoạt động. 

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng năng lực ứng cử viên trẻ 

đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương 

pháp xây dựng chương trình hành động, phương pháp vận động bầu cử; đăng tải 

chương trình hành động của ứng cử viên trẻ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên trang fanpage của các cấp bộ Đoàn nhằm 

lan tỏa quyết tâm, khí thế hành động của tuổi trẻ. 

- Thời gian: Từ ngày 05/5 - 19/5/2021 
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3. Tổ chức đồng loạt “Ngày thứ 7 tình nguyện”,“Ngày chủ nhật xanh” 

trước ngày bầu cử 

- Nội dung: Tổ chức tổng vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường tại các 

địa điểm diễn ra công tác bầu cử tại các địa phương, đơn vị. 

- Thời gian: Từ ngày 08 - 09/5/2021 

- Yêu cầu: Triển khai tại 100% các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh. 

4. Tham gia phục vụ công tác bầu cử 

- Các huyện, thị, thành Đoàn căn cứ kế hoạch tổ chức bầu cử của lãnh đạo 

cấp ủy chính quyền và Ủy ban bầu cử chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, phường, thị 

trấn, thành lập các tổ giúp việc thực hiện công tác bầu cử, tham gia nhiệm vụ 

tuyên truyền cuộc bầu cử, lập danh sách cử tri, tham gia tổ bầu cử, tham gia tổng 

hợp, báo cáo kết quả bầu cử; thành lập các đội hình tình nguyện phục vụ tại các 

điểm bầu cử. 

- Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo toàn bộ cán bộ, 

đoàn viên thanh niên mặc áo Thanh niên Việt Nam khi tham gia các tổ giúp 

việc, tổ bầu cử, tham gia bầu cử. 

5. Tham gia bầu cử 

- Nội dung: Các chi đoàn địa bàn dân cư tổ chức cho đoàn viên thanh niên 

địa phương, đoàn viên thanh niên sinh hoạt nơi cư trú tham gia bầu cử tập trung, 

bầu sớm, bầu đủ số lượng cần bầu. 

- Yêu cầu: 100% chi đoàn địa bàn dân cư triển khai thực hiện, đoàn viên 

mặc áo Thanh niên Việt Nam khi tham gia bầu cử, chụp hình và đăng tải đồng 

loạt trên fanpage cấp cơ sở với nội dung hashtag: #thanhnienquangtri; 

#laphieutrachnhiem 

 

 

 

 

Phần 6: 

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2021 

------ 

 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai tổ chức học tập, quán triệt 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tích cực tuyên truyền, cung cấp kịp thời, chính 

xác các thông tin về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; tăng cường tuyên 

truyền qua các hình thức trực quan sinh động; qua mạng xã hội (Fanpage, 

Facebook, Zalo,...) do tổ chức Đoàn - Hội - Đội quản lý; thông qua các bản tin, 

tài liệu sinh hoạt chi Đoàn... 

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục chỉ 

đạo 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên đề xuất hiến kế các ý tưởng, sáng kiến, 
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sáng tạo về các đề tài, công trình, sáng kiến kinh nghiệm có quy mô hoặc các ý 

tưởng, giải pháp xuất phát từ thực tiễn quá trình lao động, sinh hoạt thường ngày 

góp phần hiến kế xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên, phục vụ hoặc cải thiện công việc, học tập và đời sống hàng ngày trên ngân 

hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam tại địa chỉ http://ytuongsangtao.net/. 

- Tích cực tuyên truyền một số văn bản Luật, Nghị định, chính sách mới 

trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên 

sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế 

hoạch, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên. 

- Tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hiệp Quốc, đặc 

biệt Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên 

Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, cũng như công tác hợp tác quốc tế trong 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt 

Nam, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng 

biển và hải đảo, chủ trương, lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong 

giải quyết các tranh chấp; nêu bật sự đoàn kết quyết tâm của toàn Đảng, toàn 

quân, toàn dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của 

Tổ quốc. 

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận 

xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường 

xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.  

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ 

niệm: Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Ngày Môi trường thế giới (05/6); Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6); Ngày truyền thống 

Người Cao tuổi Việt Nam (06/6); Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6); Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6); Kỷ niệm 95 năm 

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 

(26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)… 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, mô 

hình kinh tế giỏi, gương khởi nghiệp, lập nghiệp; các gương thanh thiếu nhi, 

gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh và duy trì 

đều đặn chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, 

“Theo dấu chân Bác” trên Website hoặc Fanpage của đơn vị. 

 

BAN XÂY DỰNG ĐOÀN 

TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ   

 

 

http://ytuongsangtao.net/

