
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác tuyên truyền bầu cử  

đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) 

các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ấn định vào chủ nhật, ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị 

quan trọng của đất nước, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân trong năm 2016. 

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị 

hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

Cùng với thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 

việc tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu 

rộng trong nhân dân, là dịp để cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện 

vọng của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. 

Công tác tham gia bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong Luật Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Theo đó, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử như: tham gia thành lập các tổ chức phụ trách 

bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận 

động bầu cử; tổ chức các hoạt động giám sát bầu cử; tổ chức tuyên truyền, vận động về bầu cử để ngày 

bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân... 

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 

13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương; trong công tác tuyên truyền về bầu cử,  

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận 

tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; thông tin để cử 

tri và nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội,         HĐND; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu 

chuẩn của đại biểu HĐND các cấp; từ đó tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào 

Quốc hội, HĐND; đồng thời, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời 



thực hiện công tác tuyên truyền, không để xảy ra các tình huống bất lợi cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo các 

cơ quan báo chí trong hệ thống Mặt trận, phối hợp với cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương 

mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin bài tuyên truyền về bầu cử. 

Đến nay, công tác tuyên truyền về bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức 

thành viên Mặt trận đã bám sát nội dung, tiến độ triển khai công tác bầu cử ở các cấp; tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị 

bầu cử; tập hợp, phản ánh tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân với các cấp ủy đảng, chính 

quyền và Ủy ban bầu cử các cấp; hướng dẫn các nội dung tuyên truyền trong bầu cử, các bước của quy 

trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ 

chức thành viên Mặt trận đã phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương tổ chức trả 

lời  phỏng vấn, tọa đàm trực tuyến về bầu cử với sự tham gia của đại diện lãnh đạo của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, đưa nhiều tin bài phản ánh kịp thời về các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp công tác bầu cử. Các tin bài, phóng sự đã nêu bật được sự thay đổi mạnh mẽ theo 

hướng dân chủ trong công tác chuẩn bị bầu cử; dân chủ trong quá trình hiệp thương giới thiệu người ra 

ứng cử; nêu bật những điểm mới của cuộc bầu cử, đáp ứng được mong mỏi của cử tri và nhân dân cả 

nước. Đồng thời, phản ánh rõ nét không khí phấn khởi, sự tin tưởng và ý thức trách nhiệm của cử tri và 

nhân dân cả nước trong quá trình chuẩn bị bầu cử, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi 

đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2016.  

Có thể nói, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai đa dạng, kịp thời, hợp lý các phương thức 

tuyên truyền, vận động về bầu cử như: 

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến các văn bản về bầu cử tại các hội nghị tập huấn triển khai công 

tác bầu cử. Tại các hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo Ủy ban 

bầu cử các cấp trực tiếp phổ biến các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, hướng dẫn nội dung tuyên 

truyền về bầu cử trong hệ thống Mặt trận; đối thoại, trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến 

công tác bầu cử.  

Thứ hai, biên soạn và phát hành tài liệu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác tuyên 

tuyền và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2016 – 2021. 

Thứ ba, tổ chức tuyên truyền về bầu cử trên các báo chí, trang thông tin điện tử của Mặt trận và 

các tổ chức thành viên, phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, hệ thống truyền 

thanh ở cơ sở đưa tin bài phản ánh hoạt động tham gia bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Thứ tư, tuyên truyền về bầu cử trong các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, các buổi sinh 

hoạt của nhân dân, phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín, tiêu biểu trong các dân 

tộc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động về bầu cử. Tại cơ sở, địa bàn dân cư, cán bộ Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các nội dung về bầu 

cử đến nhân dân; vận động cử tri, nhất là các đối tượng đặc thù hiểu rõ về công tác bầu cử, quyền và 

nghĩa vụ của cử tri tham gia bầu cử.  

Thứ năm, lồng ghép nội dung tuyên truyền về bầu cử gắn với các cuộc vận động, các phong trào 

thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động.  

Động viên nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh đồng thời đấu tranh 

với các phần tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc.  



Thứ sáu, tổ chức nắm tình hình dư luận xã hội liên quan đến công tác bầu cử. Mạng lưới cộng 

tác viên dư luận xã hội của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung nắm tình hình nhân 

dân về công tác bầu cử để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và báo cáo cấp trên 

theo quy định. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo 

cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính 

phủ.  

Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền, vận động về bầu cử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên các cấp còn bộc lộ những hạn chế như: việc chỉ đạo, hướng dẫn công 

tác tuyên truyền về bầu cử trong hệ thống Mặt trận ở một số số địa phương, cơ sở chưa được quan tâm 

đúng mức. Công tác tập huấn, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở một số địa phương, cơ sở còn chưa đầy đủ, kịp thời. Một số cán bộ tuyên 

truyền của Mặt trận còn hạn chế về năng lực, trình độ làm ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền về 

bầu cử. Việc phối hợp thông tin, tuyên truyền về hoạt động tham gia bầu cử của Mặt trận trên một số 

báo, đài ở Trung ương và địa phương chưa thật đậm nét, sâu sắc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở một số 

địa phương chưa chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền về bầu cử; chưa phát 

huy được sức mạnh tổng hợp, đồng bộ các hình thức tuyên truyền, vận động trong hệ thống Mặt trận 

nên phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền về bầu cử.  

Bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử địa phương và tiến độ chuẩn 

bị công tác bầu cử đã đề ra,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận các 

cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung trọng tâm sau:  

Một là, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia 

cuộc bầu cử; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND, đại 

biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; nhấn mạnh những kết quả đạt được của Quốc hội khóa XIII và HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan 

trọng của đất nước.  

Hai là, tuyên truyền để mọi cử tri nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, 

ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được 

những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội vào HĐND.  

Ba là, kịp thời đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá 

hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, chống 

những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; xử lý kịp thời, 

nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và các quy định khác của pháp luật 

liên quan đến cuộc bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và 

tiết kiệm.  

Bốn là, tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung: tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng, Nhà nước, văn bản của ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia, 

Ủy ban bầu cử địa phương về bầu cử; đi sâu phân tích bản chất Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, 

do nhân dân và vì nhân dân; quyền dân chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy nhà 

nước nói chung và Quốc hội nói riêng; vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND trong việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Giới thiệu và phân tích về vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. 



Giới thiệu nội dung của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

HĐND năm 2015; các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử.  

Năm là, phát huy tối đa các phương thức tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động bầu cử như: Tuyên truyền trên các báo 

chí, trang thông tin điện tử; phối hợp tuyên truyền trên báo đài ở trung ương và địa phương, đài truyền 

thanh ở cơ sở; các hội nghị lấy ý kiến cử tri, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở cơ sở. 

Nguyễn Văn Vẻ - Phó ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

http://moha.gov.vn/baucu/van-ban-huong-dan/mat-tran-to-quoc-viet-nam-voi-cong-tac-tuyen-truyen-

bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xiv-va-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-24294.html 


