HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐOÀN CHỦ TỊCH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 52/HD – ĐCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số
85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (sau đây gọi tắt là Luật Bầu cử) và các văn bản
hướng dẫn thi hành; căn cứ 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; Thực hiện Kế hoạch số 880/KHĐCT ngày 23/7/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về tham gia
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn
công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong thực
hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; đảm
bảo tỷ lệ và tiêu chuẩn nữ ứng cử viên tham gia Quốc hội khóa XV và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
1.2. Các cấp Hội thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giám sát theo đúng
chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp
thời, có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành,
cơ quan, tổ chức có liên quan.
1.3. Đảm bảo công tác giám sát của Hội theo đúng quy định về quyền và
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội;
Hướng dẫn số 23/HD- ĐCT ngày 04/5/2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN
Việt Nam về hướng dẫn thực hiện giám sát và phản biện xã hội.
1.4. Ý kiến phản ánh của các tầng lớp phụ nữ, chi hội phụ nữ ở khu dân cư,
tổ dân phố về tình hình thực hiện công tác bầu cử và những vi phạm trong quá
trình tổ chức bầu cử phải được các cấp Hội kịp thời phản ánh, kiến nghị cơ quan
có thẩm quyền trong công tác bầu cử và Hội LHPN cấp trên.
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II. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
2.1. Đối tượng được tuyên truyền
- Phụ nữ là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác
bầu cử.
2.2. Nội dung
- Quán triệt các quan điểm của Đảng, pháp luật về bầu cử, văn bản của Hội
về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, đặc biệt là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền
lợi của công dân tới cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân địa phương.
- Công tác bầu cử, quá trình tổ chức thực hiện và kết quả bầu cử; Hoạt
động và kết quả của các cấp Hội trong quá trình tham gia bầu cử.
- Vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện quy trình về giới
thiệu ứng cử viên (tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; Ý
kiến, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong bầu cử).
- Tình hình phụ nữ tham gia chính trị ở Việt Nam và trên thế giới; đóng
góp và gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực; thông tin về các nữ ứng cử
viên.
2.3. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên các kênh truyền thông của Hội:
+ Cổng thông tin điện tử, trang thông tin tổng hợp, Báo Phụ nữ, mạng xã
hội của Trung ương Hội và các cấp Hội; Mở các chuyên trang, chuyên mục
tuyên truyền trước, trong và sau theo các mốc bầu cử.
+ Trực tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo, sự kiện, tập huấn, tọa đàm,
nói chuyện chuyên đề, giao lưu, sinh hoạt hội viên do các cấp Hội tổ chức/phối
hợp tổ chức với các hình thức truyền thông phù hợp: tài liệu, kịch bản/tiểu phẩm
tuyên truyền, tương tác, cuộc thi, trò chơi, sân khấu hóa.
+ Thông qua các sản phẩm truyền thông: quạt, túi, ví, khung avatar, khẩu
hiện, băng rôn, pano, áp phích.
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan cấp Trung ương và
địa phương (các cơ quan thông tin tuyên truyền, ngành Lao động – Thương binh
và Xã hội, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ).
2.4. Thời gian tuyên truyền
Các cấp Hội thực hiện công tác tuyên truyền trong suốt quá trình bầu cử từ
giai đoạn chuẩn bị cho đến khi công bố kết quả bầu cử.
III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
3.1. Đối tượng, nội dung giám sát
a. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp
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- Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định đảm bảo tỷ
lệ người ứng cử là phụ nữ; đảm bảo trách nhiệm của tổ chức Hội theo quy định.
- Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng
nhân dân, trong đó bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính
thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ theo quy định khoản 1, 2
Điều 9 Luật Bầu cử.
- Việc đảm bảo tiêu chuẩn của nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, nữ ứng
cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định Điều 3 Luật Bầu cử;
Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội; khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020; Điều 7 của Luật tổ chức chính
quyền địa phương; khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
- Việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đảm bảo công
bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên (theo quy định Điều 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68 Luật Bầu cử).
- Đảm bảo đại diện của tổ chức Hội tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu
cử ở địa phương theo Điều 22, Điều 24, Điều 25 Luật Bầu cử.
- Đảm bảo phát huy quyền bầu cử của các cử tri nữ tại các khu vực bỏ
phiếu theo Điều 45, Điều 54 Luật Bầu cử.
b. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp
- Việc phân công đại diện tổ chức Hội tham gia vào các tổ chức bầu cử của
địa phương theo Điều 22, Điều 24, Điều 25 Luật Bầu cử.
- Thực hiện trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu
cử theo quy định khoản 7 Điều 4 Luật Bầu cử.
- Tạo điều kiện cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội LHPN tỉnh tham
gia công tác bầu cử có hiệu quả, góp phần tăng tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
c. Đối với Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử
- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức bầu cử theo quy
định của pháp luật bầu cử, nhất là việc xem xét hồ sơ của người ứng cử bảo
đảm chất lượng, tiêu chuẩn người ứng cử, nữ ứng cử viên.
- Việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở
mỗi đơn vị bầu cử, bảo đảm công bằng, dân chủ đối với nữ ứng cử viên.
- Việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bầu cử, nhất là trong
các cuộc tiếp xúc cử tri của nữ ứng cử viên.
- Quá trình tổ chức ngày bầu cử ở các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử về việc
chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín;
“không bầu hộ, bầu thay”; việc đóng dấu vào thẻ cử tri sau khi bỏ phiếu;
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việc mở hòm phiếu, kiểm phiếu và ghi biên bản kết quả kiểm phiếu đảm bảo
bình đẳng đối với nữ ứng cử viên.
d. Trong quá trình tham gia 5 bước hiệp thương bầu cử
- Giám sát công tác hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và hiệp
thương lần thứ ba về lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp để bảo đảm tỷ lệ người ứng
cử là phụ nữ theo quy định của pháp luật.
- Giám sát thông qua việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
đối với người ứng cử đảm bảo bình đẳng, khách quan. Kịp thời nắm tình
hình về ý kiến, sự tín nhiệm của cử tri đối với nữ ứng cử viên là phụ nữ để
kịp thời tư vấn, hỗ trợ.
3.2. Hình thức giám sát
a. Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam
làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung sau:
- Việc ban hành văn bản bầu cử đảm bảo cơ cấu, thành phần liên quan
đến tỷ lệ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu
HĐND (khoản 3 Điều 4 Luật Bầu cử).
- Việc dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người tổ
chức chính trị - xã hội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (khoản 1 Điều 8
Luật Bầu cử).
- Việc dự kiến số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam,
bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người
ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ (khoản 3 Điều 8 Luật Bầu cử).
- Việc đại diện lãnh đạo Hội tham gia Hội đồng bầu cử quốc gia (khoản 1
Điều 12 Luật Bầu cử).
b. Giám sát thông qua nghiên cứu văn bản, báo cáo
Hội LHPN các cấp giám sát thông qua việc nghiên cứu, xem xét các văn
bản của cơ quan có thẩm quyền trong bầu cử có liên quan đến quyền và lợi ích
hợp pháp của phụ nữ trong bầu cử; kiến nghị bảo đảm có ít nhất 35% tổng số
người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ
nữ; việc cử đại diện Hội tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.
c. Tổ chức đoàn giám sát
- Hội LHPN từ cấp trung ương đến cấp huyện chủ trì tổ chức 5 đợt giám sát
theo hình thức Đoàn giám sát với các nội dung giám sát tại mục (II).
- Thành phần đoàn giám sát:
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+ Cấp Trung ương: Đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương
Hội LHPN Việt Nam chủ trì làm trưởng đoàn, mời đại diện Ủy ban TW Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Ban Dân vận TW; Ban Tổ chức TW, Ủy ban
các vấn đề xã hội của Quốc hội, Vụ Dân tộc của Quốc hội và một số Ban chuyên
môn TW Hội.
+ Thành phần đoàn giám sát cấp tỉnh, huyện: Đại diện Thường trực Hội
LHPN các cấp làm trưởng đoàn; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các
ban, ngành, đoàn thể liên quan tham gia đoàn giám sát.
- Thành phần làm việc với các cơ quan, đơn vị được giám sát (cấp
tỉnh/huyện/xã): Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; đại diện Ban
Thường trực Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN (Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân
dân chủ trì, mời các sở, ban, ngành liên quan).
- Thời gian làm việc: Một ngày (01 buổi làm việc tại cấp tỉnh; 01 buổi làm
việc với 01 đơn vị cấp xã (do tỉnh bố trí)). Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ có văn
bản thông báo thời gian đến các địa phương được giám sát trước 07 ngày.
d. Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
- Tham gia giám sát với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam: Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam tham gia.
- Tham gia giám sát với Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ban thường trực Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp: Đại diện Hội LHPN các cấp tham gia.
3.3. Thời gian, địa bàn giám sát
- Thời gian giám sát: Các cấp Hội, thực hiện giám sát đợt 01 bắt đầu từ dự
kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng
nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 (chậm nhất 105 ngày trước ngày bầu cử) đến kỳ
họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
- Địa bàn giám sát
+ Cấp Trung ương: Đoàn giám sát do Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội chủ trì làm việc tại 06 tỉnh/thành phố sau: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình
Định, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Quảng Nam.
+ Các địa phương căn cứ tình hình thực tế chọn địa bàn giám sát phù hợp.
IV. KINH PHÍ
4.1. Hội LHPN các cấp chủ động bố trí và xây dựng kinh phí tuyên truyền,
giám sát theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 về việc Quy định
về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám
sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội và quy định của địa phương và Thông tư số 102/2020/TT-BTC
ngày 23/11/2020 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
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kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4.2. Hội LHPN các cấp tích cực vận động nguồn lực, phối hợp với các ban,
ngành để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giám sát.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
5.1. Trung ương Hội LHPN Việt Nam
- Ban Chính sách - Luật pháp
+ Tham mưu xây dựng và triển khai hướng dẫn tuyên truyền, giám sát
trong hệ thống Hội; tổ chức tập huấn cho đại diện lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN
63 tỉnh/thành phố về tuyên truyền bầu cử và giám sát Luật Bầu cử; xây dựng tài
liệu tuyên truyền, giám sát về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Phối hợp với các ban của TW Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền về
bầu cử xây dựng nội dung tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của TW Hội.
+ Phối hợp với các Ban chuyên môn của TW Hội tham mưu tổ chức đoàn
giám sát tại các tỉnh/thành phố; báo cáo kết quả giám sát theo quy định; theo
dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tỉnh, thành Hội thực hiện nhiệm vụ giám sát theo
đúng quy định; tham gia đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam chủ trì theo sự phân công.
- Ban Tổ chức: Giúp việc cho Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham gia Hội
đồng bầu cử Quốc gia; tham gia các hội nghị hiệp thương của Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Theo dõi tiến độ các bước hiệp
thương đảm bảo tỷ lệ nữ.
- Ban Tuyên giáo: Phối hợp xây dựng và triển khai hướng dẫn và hỗ trợ
Hội LHPN các cấp trong tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả tuyên truyền theo
quy định.
- Văn phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính và các Ban/Đơn vị: Phối hợp với
các ban liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử; Cử đại diện
lãnh đạo tham gia các đoàn giám sát theo sự phân công của Thường trực Đoàn
Chủ tịch và gửi thông tin, báo cáo về Ban Chính sách – Luật pháp; đảm bảo các
điều kiện về kinh phí, phương tiện phục vụ hoạt động tuyên truyền, giám sát về
bầu cử theo quy định.
5.2. Hội LHPN các tỉnh/thành phố, các Đơn vị trực thuộc
- Căn cứ Hướng dẫn của Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN
tỉnh/thành xin ý kiến cấp ủy về kế hoạch tuyên truyền, giám sát bầu cử và triển
khai các hoạt động tuyên truyền, giám sát theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất
lượng và tiến độ.
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- Tổ chức thực hiện các hình thức giám sát phù hợp; Tham gia đoàn giám
sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp giám sát việc thực
hiện công tác bầu cử của các cơ quan. Khi giám sát cần bám sát nội dung giám
sát để trao đổi với cơ quan tổ chức được giám sát; Nếu phát hiện có sai sót hoạc
vi phạm pháp luật về bầu cử, cần kiến nghị cơ quan, tổ chức khắc phục ngay và
kịp thời báo cáo với Hội cấp trên.
- Đối với 06 tỉnh TW dự kiến tổ chức giám sát: Ban Thường vụ tỉnh, thành
Hội phối hợp với đoàn giám sát Trung ương thực hiện đúng kế hoạch, quy trình
giám sát theo quy định.
- Sau mỗi đợt tuyên truyền, giám sát các cấp Hội phải tập hợp, tổng hợp,
làm báo cáo kết quả tuyên truyền, giám sát gửi Hội cấp trên trực tiếp. Báo cáo
của Hội LHPN các tỉnh/thành phố gửi về Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN
Việt Nam (qua Ban Chính sách – Luật pháp theo địa chỉ hòm thư:
baucuqhxv@gmail.com), cụ thể:
+ Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất trước ngày 25/2/2021
+ Sau hội nghị hiệp thương lần 2, chậm nhất là ngày 25/3/2021
+ Sau hội nghị hiệp thương lần 3, chậm nhất là ngày 24/4/2021
+ Sau đợt tuyên truyền, vận động bầu cử, chậm nhất là ngày 14/5/2021
+ Sau bầu cử: chậm nhất là ngày 10/6/2021
Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện
chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị Ban Thường vụ Hội
LHPN các tỉnh/thành phố, các Đơn vị trực thuộc, các Ban/Đơn vị của TW Hội
căn cứ vào nhiệm vụ để triển khai thực hiện.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ
với Ban Chính sách - Luật pháp: Đ/c Nguyễn Thanh Cầm - Trưởng ban, SĐT:
043.972.4086; DĐ: 0904.680.875).
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương (để báo cáo);
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (để báo cáo);
- Thường trực ĐCT;
- Hội LHPN các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, CSLP (5).

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Thị Hòa
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