UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1700 /SGDĐT-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

V/v đẩy mạnh tuyên truyền
pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng giáo dục các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 05/CV-HĐPBGDPL ngày 12/5/2021 của Hội
đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố về việc đẩy mạnh tuyên
truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT quận huyện,
thị xã, các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực hiệu quả. Nội
dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa của Cuộc bầu cử Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vị trí, vai
trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng
nhân dân, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, trích ngang
người tham gia ứng cử, các quy định về quyền và nghĩa vụ của cử tri, nội dung
trình tự bỏ phiếu, nội quy bỏ phiếu, ngày bầu cử, thời gian bỏ phiếu, nơi bỏ
phiếu.
2. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
đang diễn biến phức tạp, các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các cơ sở
giáo dục trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp
luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tập trung vào các nội dung liên
quan đến chế tài xử phạt, hành vi vi phạm như: không đeo khẩu trang, không
giữ khoảng cách, không khai báo hoặc khai báo y tế không đầy đủ theo quy
định; thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh… kết hợp tuyên
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với tuyên truyền về kỹ năng biện pháp
phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Đặc biệt tuyên truyền cán bộ,
công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh tuân thủ đầy đủ các quy
định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia bỏ phiếu bầu tại đơn vị
bầu cử.
3. Chỉ đạo hình thức tuyên truyền, phổ biến thiết thực, linh hoạt, phù hợp
với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, sát với từng đối tượng; chú trọng
ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của
đơn vị, qua mạng xã hội… và các hình thức khác phù hợp với điều kiện phòng
chống dịch hiện nay.
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4. Các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại
chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật để thực hiện việc tuyên truyền và tham
khảo.
Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để mỗi cán bộ, công chức, viên
chức, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử để xây
dựng bộ máy chính quyền, xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp
phần hực hiện thành công Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị
trực thuộc triển khai thực hiện và báo kết quả về Sở GDĐT, tích hợp cùng với
báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
PGĐ Nguyễn Quang Tuấn;
- Lưu: VT, VP (05).
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