
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA GRAI 

Số:         /UBND-TP 
V/v tăng cường 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  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ia Grai, ngày      tháng 02 năm 2021             

            
Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Tòa án nhân dân huyện;  

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Văn bản số: 222/STP-PBGDPL, ngày 23/02/2021 của Sở Tư pháp 

về việc tăng cường 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 tỉnh Gia Lai.  

Đồng thời để thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về cuộc bầu cử đại 

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

2026, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:  

 1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, chủ động cập nhật, đăng tải 

và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung và hình thức phù 

hợp (Danh mục văn bản gửi kèm Công văn này). 

 2. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia đã biên soạn cuốn sách    i - 

    v  b   cử   i bi      c h i kh a    và   i bi     i   ng nh n c c c   

nhiệm kỳ 2021-2026”. Tài liệu này được đăng tải trên Trang thông tin Hội đồng 

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

(http://hoidongbaucu.quochoi.vn/tintuc/pages/chi-tiet.aspx?ItemID=8455), Trang 

thông tin điện tử Sở Tư pháp (https://stp.gialai.gov.vn/linhvuc-tuphap/Bau-cu-

%C4%91ai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-%C4%91ai-bieu-Hoi-%C4%91/Thong-tin-

tuyen-truyen.aspx), Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai 

(https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Giao-duc-tuyen-truyen/Bau-cu-nhiem-ky-

2021-2026/thong-tin-tuyen-truyen/Sach-hoi-dap-ve-bau-cu-nhiem-ky-2021-2026-

HDBCQG) và gửi kèm Công văn này. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn chủ động truy cập, đăng tải, trích nguồn đúng quy định để 

thực hiện công tác tuyên truyền.  

http://hoidongbaucu.quochoi.vn/tintuc/pages/chi-tiet.aspx?ItemID=8455
https://stp.gialai.gov.vn/linhvuc-tuphap/Bau-cu-%C4%91ai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-%C4%91ai-bieu-Hoi-%C4%91/Thong-tin-tuyen-truyen.aspx
https://stp.gialai.gov.vn/linhvuc-tuphap/Bau-cu-%C4%91ai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-%C4%91ai-bieu-Hoi-%C4%91/Thong-tin-tuyen-truyen.aspx
https://stp.gialai.gov.vn/linhvuc-tuphap/Bau-cu-%C4%91ai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-%C4%91ai-bieu-Hoi-%C4%91/Thong-tin-tuyen-truyen.aspx
https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Giao-duc-tuyen-truyen/Bau-cu-nhiem-ky-2021-2026/thong-tin-tuyen-truyen/Sach-hoi-dap-ve-bau-cu-nhiem-ky-2021-2026-HDBCQG
https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Giao-duc-tuyen-truyen/Bau-cu-nhiem-ky-2021-2026/thong-tin-tuyen-truyen/Sach-hoi-dap-ve-bau-cu-nhiem-ky-2021-2026-HDBCQG
https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Giao-duc-tuyen-truyen/Bau-cu-nhiem-ky-2021-2026/thong-tin-tuyen-truyen/Sach-hoi-dap-ve-bau-cu-nhiem-ky-2021-2026-HDBCQG
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3. Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền, giới thiệu 

trong các chuyên mục của đài để phổ biến rộng rãi trong Nhân dân. 

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện kịp thời đăng tải lên cổng thông tin 

điện tử của huyện các thông tin có 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 để cán bộ, 

công chức, cử tri của huyện biết, khai thác thông tin. 

Nhận được Văn bản này, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Huyện ủy (b/c); 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quý  
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TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT  

VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG 

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

2. Nghị quyết số: 133/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 

thông qua ngày 17/11/2020 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

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

3. Nghị quyết số: 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

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

XV; 

4. Nghị quyết số: 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 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; 

5. Nghị quyết số: 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội hướng 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; 

6. Nghị quyết số: 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử 

quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu 

và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

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

7. Nghị quyết liên tịch số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-

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

phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 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; 

8. Chỉ thị số: 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị 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; 

9. 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; 

10. Thông tư số: 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu 

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/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-1186-2021-UBTVQH14-to-chuc-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-41-NQ-HDBCQG-2021-mau-ho-so-ung-cu-trong-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463116.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/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-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/Thong-tu-102-2020-TT-BTC-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-458470.aspx
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cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; 

11. Thông tư số: 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

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; 

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

quốc gia về 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; 

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

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

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

14. Hướng dẫn số: 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 của 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; 

15. Hướng dẫn số: 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra 

Trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức 

đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; 

16. Thông tri số: 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 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. 

 II. VĂN BẢN CỦA TỈNH 

 1. Quyết định số: 21/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; 

2. Chỉ thị số: 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 tỉnh Gia Lai; 

3. Thông báo số: 26/TB-UBBC ngày 28/01/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu 

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

tỉnh về cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; địa điểm, thời gian nhận hồ sơ 

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-

2026 tỉnh Gia Lai; 

4. Thông báo số: 12/TB-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu 

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

tỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; 

5. Kế hoạch số: 13/KH-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban 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
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-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-13-HD-UBKTTW-2020-giai-quyet-to-cao-khieu-nai-ve-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-458891.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
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tỉnh 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 tỉnh Gia Lai; 

6. Thông báo số: 239/TB-SNV ngày 19/02/2021 của Sở Nội vụ về việc kê 

khai, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai. 
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