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Số 645 - CV/HNDT Cần Thơ, ngày 08 tháng 3 năm 2021 
Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

 

 

 

Kính gửi:  Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện 

----- 

 

 Thực hiện Thống báo Kết luận số 35/TB-TGV ngày 24/2/2021 của Tổ giúp 

việc Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ, thông báo kết luận của ông Phạm Văn 

Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố tại phiên họp thứ hai của Ủy ban bầu cử thành 

phố và Kế hoạch số 08/KH-BDVTU ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ban Dân vận 

Thành ủy Cần Thơ, về việc 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.  

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, đề nghị Hội Nông dân 

quận, huyện phối hợp tuyên truyền trong hệ thống Hội, cụ thể một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu 

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

2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc 

bầu cử, đó là: Đảng ta đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đất nước 

ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật sau 35 năm đổi mới; đặc biệt là những thành 

công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều diễn 

biến hết sức phức tạp; đồng thời tuyên truyền nâng cao tính chủ động, ý thức tự 

giác, trách nhiệm của mỗi công dân chung tay cùng thành phố trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt 

đẹp. 

2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử, như: 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 bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản chỉ đạo của ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử thành phố; kế 

hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: 

Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số 

điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa 

được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò 

của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, 

quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng 
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miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới 

thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri ... chú trọng giới 

thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền và nghĩa vụ của 

công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của 

Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa 

XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong việc thực hiện 

thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

4. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính 

quyền các cấp đối với công tác bầu cử (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 cũng 

như cử tri cả nước 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. 

5. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào 

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

công tác bầu cử. Đồng thời, tăng cường 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 két toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. 

6. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc 

bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra 

trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các 

khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm 

pháp luật về bầu cử. 

7. Tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Nhận được công văn này, đề nghị Hội Nông dân quận, huyện triển khai 

thực hiện theo tinh thần nội dung trên. 

 

Nơi nhận:                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Tuyên giáo TW Hội,                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ,     (để biết)                                                                          
- Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, 

- UBMTTQ Việt Nam thành phố, 

- Thường trực HND thành phố (chỉ đạo), 

- HND quận, huyện (thực hiện), 

- Lưu: VT, Ban XDH.                                                                 

 

                                                                                                   Trịnh Văn Châu Nhân 
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