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về lãnh đạo cuộcbầu cử đại biểu Quốchội khoá XV
và bầucửđại biểuHội đồngnhândân cáccấpnhiệmkỳ 2021- 2026

Cuộcbầucử đại biểuQuốchội khoáxv và đại biểuHội đồngnhân
dâncáccấpnhiệmkỳ 2021- 2026dựkiến sẽđượctiến hànhvàongàyChủ
nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa

chọn,bầura nhữngđại biểu tiêu biểu,xứngđángđại diện cho ý chí, nguyện

vọngvà quyềnlàm chủcủanhândântrongQuốchội và Hội đồngnhândân
cáccấpnhiệmkỳ mới,gópphầntíchcựcvàoviệcxâydựng,củngcố và hoàn
thiệnNhànướcphápquyềnxã hội chủnghĩacủanhândân,do nhândân,vì
nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu
cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đối mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt

đượcnhữngthànhtựuto lớn,có ý nghĩalịch sửtrênmọi lĩnh vựcđời sống,
xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng

nặngnề củađại dịch Cọvid—
19.Tình hìnhthế giới và khu vựctiếp tục diễn
biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến

tranhthương
mại,côngnghệ,
tranhchấpchủquyềnlãnhthểdiễnragaygắt,

tiềm ẩn nhiềunguycơ,nhântố bấtổn mới. Cácthế lựcthù địch vẫn tiếp tục
tìm mọi cáchchốngphá sự nghiệpcáchmạngcủa Đảngvà nhândân ta
Tình hình đó đòi hỏi toànĐảng,toàndânvà toànquânta phải ra sứcphấn
đấu,đoànkết thốngnhất,chungsứcđồnglòng,tậndụngmọi thời cơ,thuận
lợi, Vượtquakhó khăn,tháchthức,tiếp tục đưađấtnướcpháttriển nhanh
và bền vững.

Đế cuộcbầu cử đại biểu Quốchội khoáxv và bầucử đại biểu Hội
đồngnhândâncáccấpnhiệmkỳ 2021…2026đạtkết quảcao,Bộ Chínhtrị
yêucầucáccấpuỷ, cáctổ chứcđảnglãnhđạo,chỉ đạothựchiệntốt những
nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựngkế hoạchcụ thể để lãnhđạo,chỉ đạotổ chứcthắnglợi
cuộcbầucứ;bảođảmcuộcbầucửđượctiến hànhdânchủ,bìnhđẳng,đúng
pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
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2. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ

và sựlãnhđạotập trung,thốngnhấtcủaĐảngtrongcôngtáccánbộ. Gắnkết
quảnhânsựcủađạihội đảngcáccấpvà quyhoạchcánbộvới côngtácchuẩn
bị nhânsự để giới thiệunhữngngườitiêu biểu về phẩmchất,đạo đứcvà
nănglực, có quan điểm, lập trườngchínhtrị vữngvàng,đủ tiêu chuẩntheo
quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại

biểuQuốchội và đại biểuHội đồngnhândân.Kiên quyếtkhônggiới thiệu
ứngcửđại biểu Quốchội, đại biểuHội đồngnhândâncáccấpnhữngngười
khôngxứngđảng,khôngđủ tiêu chuẩn,nhấtlà nhữngngườisasútvề phẩm
chấtđạođức,thamnhũng,chạychức,chạyquyền,xu nịnh,kiêungạo,quan
liêu, gây mất đoànkết, ảnhhưởngxấu đếnuy tín củaĐảng,Nhà nước.

3. Phấnđầugiới thiệu,lựachọnbầuđượcnhữngđại biểuQuốchội và
đại biểuHội đồngnhândânthậtsựtiêu biểu,xứngđángđại diệnchoý chí,
nguyệnvọngvà quyềnlàmchủcủanhândân;bảođảmđủtiêuchuẩn,đủ số
lượng,có cơ cấu hợplý, trongđó lấy tiêu chuẩn,chấtlượngđại biểu làm
trongtâm,khôngvi cơcấumàhạthấptiêu chuẩn.Phấnđấubầuđủ 500đại
biểuQuốchội và đạttỉ lệ đạibiểuQuốchội chuyêntrách.
4. Việc lựa chọn,giới thiệu ngườiứngcử đại biểu Quốchội, đại biểu
Hội đồngnhândânphảibảođảmtheođúngquytrình luậtđịnhvà hướngdẫn

củacáccơquanTrungươngcóthẩmquyền.Cáccấpuỷ đảngtậptrunglãnh
đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu

ngườira ứngcửđạibiểuQuốchội,đạibiểuHội đồngnhândâncáccấp;phát
huy quyềnlàm chủ củanhândântrongcôngtác bầucứ,bảođảmcácđiều
kiệnthuậnlợi để mọi côngdânthựchiệnđầyđủ quyềnứngcử,bầucửtheo
quy định của pháp luật.

5. Nghiên cứu điều chính,bổ sungcụ thể, chặt chẽ các quy định về

tráchnhiệm,quyềnhạnvà sựphốihợpcủacáccơquan,đơnvị phụtráchtổ
chức bầu cử; quy trình để cử, ứng cứ; việc phân bố người ứng cử đại biểu

Quốchội do Trungươnggiới thiệu;việc thẩmđịnh hồ sơngườiứngcử đại
biểuQuốchội và đại biểuHội đồngnhândân;việctuyêntruyền,vận động
bầucử;giải quyếtkhiếunại,tố cáo.Quy định cụ thể đối với việctự ứngcử,
phải có quy trình thật chặtchẽ,đúng quy định củaHiến phápvà phápluật.
Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu

cử;tránhtình trạng"yậnđộng"khônglànhmạnh;khắcphụchiệuquảnhững
hạnchế,khuyếtđiểmtrongtố chứcbầucửđại biểuQuốchội, đại biểuHội
đồngnhândâncáckhoágầnđây.
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6. Chỉ đạo tốt côngtác tuyêntruyền,phổ biến sâurộng trong`toàn
Đảng,toàndânvà toànquânvềý nghĩavà tầmquantrọngcủacuộcbầucử;
cácquyđịnh củaLuậtBầucửđại biểuQuốchội và đại biểuHội đồngnhân
dân;vế vị trí, vai trò củaQuốchội và Hội đồngnhândântrongbộ máynhà
nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyến, nghĩa vụ và
trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch,
vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích
cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cứ;

mỗi cánbộ, đảngviênphảigươngmâu,đềcaotráchnhiệm,tuyêntruyền,vận
động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

7. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh

chínhtrị và trật tự, an toànxã hội; giải quyếtkịp thời, đúngphápluật các
khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành Vi lợi dụng dân chủ, vì

phạmphápluật về bầucử.Kiên quyếtđấutranhchốngmọi luậnđiệuxuyên
tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rồi. Có

cácphươngán chủ độngứngphóvới nhữngtình huốngthiêntai, dịch bệnh
có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.
8. Các tỉnh uỷ, thành uỷ thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện
công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ

đạogiải quyếtkịp thờinhữngvấnđểphátsinhtrongquátrìnhchuẩnbị vàtổ
chứcbầucửđại biểuQuốchội,bầucửđạibiểuHội đồngnhândâncáccấpở
địa phương.

9. ĐảngđoànQuốchội, Ban cánsựđángChínhphủ,ĐảngđoànMặt
trậnTổ quốcViệt Nam,cácbanđảngở Trungương,Hội đồngBầucửquốc
gia,cấpuỷ, tổ chứcđảngcáccấpcó kế hoạchcụ thể đểtriểnkhaithựchiện
Chỉ thị này; chủ độngphối hợpchặtchẽtrong quátrình chỉ đạo,tổ chứcbầu
cứ,bảođảmcuộcbầucửđạibiểuQuốchội và bầucửđạibiểuHội đồngnhân
dâncáccấpthànhcôngtốt đẹp.
Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Chỉ
thị này.

Nơinhân:

T/M BỘCHÍNHTRỊ

—Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
—Các ban đảng, ban cán sự đáng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,

- Cácđồngchỉ Uỷ viên
BanChấphànhTrungương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
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