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HƯỚNG DẪN 

Các hoạt động tuyên truyền cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện 

uỷ về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 562/KH-SVHTTDL, ngày 23/02/2021 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về 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; Kế hoạch số 25/KH-UBBC ngày 04/02/2021 của UBND huyện về 

việc thông tin, 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; Hướng dẫn số 01-HD/HU,  

ngày 23/02/2021 của Thường trực Huyện ủy về hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu 

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

2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Hướng dẫn các hoạt động tuyên 

truyền cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân 

dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về ý 

nghĩa, vai trò cuộc bầu cử, một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm tiếp 

tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, việc tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm vụ 2021- 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân trong năm 

2021, với mục tiêu cao cả là lựa chọn, bầu ra những người đại điện cho ý chí, 

nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng 

lớp Nhân dân trong huyện cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của cuộc bầu cử, đây là sự kiện chính trị lớn của đất nước, là ngày hội của 

toàn dân. 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, nắm vững Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội 

đồng Nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng 

Nhân dân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và 

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân để nâng cao sự hiểu biết, tinh thần trách 

nhiệm tự giác của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong thực hiện công tác 

bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo 

đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả những âm 

mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất 

nước của Nhân dân ta. 
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- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong 

huyện nhận thức sâu sắc về 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, qua đó 

góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự 

đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, 

tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hoá - thông tin góp phần cổ vũ, 

động viên toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện phát huy tinh thần 

yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết 

toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì 

Nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội 

Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền của cuộc bầu cử cần được tiến hành song song với lộ 

trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho 

công tác triển khai bầu cử; góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung 

lòng của quần chúng Nhân dân trong việc vận dụng mọi cơ hội, thuận lợi vượt qua 

mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước, quê hương phát triển nhanh, bền vững. 

- Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư 

tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử các cấp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết 

kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn 

với triển khai thực hiện nhiệm vụ của huyện, các địa phương, đơn vị và thực hiện 

nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng. 

II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về 

vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà 

nước; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói 

chung và Quốc hội nói riêng. 

- Tuyên truyền về những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các 

cấp qua các thời kỳ; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt 

động chào mừng; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ 

quan, đơn vị cũng như cử tri, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. 

- Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, 

nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu 

chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 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. 

- Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội 

đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026; vai trò, vị trí 

của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 
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toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới. 

- Tuyên truyền 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 

kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

như trên trang thông tin điện tử của huyện, các xã, thị trấn, hệ thống Đài truyền 

thanh cấp huyện và cấp xã; 

- Tổ chức thông tin, truyền thông qua hệ thống báo cáo viên cấp cơ sở với các 

hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả; tuyên truyền, trao 

đổi ý kiến về vai trò của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, về 

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, về tiêu chuẩn đại 

biểu quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân, về trách nhiệm của cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội và mọi công 

dân tích cực tham gia các hoạt động bầu cử; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thể dục- thể 

thao tại cơ sở; 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống băng-rôn, khẩu hiệu, pa 

nô, áp phích, cổng trào, treo cờ tổ quốc, cờ hồng kỳ; hoạt động các đội thông tin 

lưu động, tổ đội thông tin cơ sở; ra các bản tin; cụm tranh cổ động, khẩu hiệu dán 

tường...; 

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các triển lãm sách báo, hiện vật, tranh ảnh 

chuyên đề giới thiệu về những thành tựu đạt được của Quốc hội khóa XIV và Hội 

đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ vừa qua; tranh ảnh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

về Quốc hội qua các thời kỳ; 

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi chiếu phim tư liệu với nội dung ca 

ngợi Đảng, Bác Hồ, lịch sử truyền thống Quốc hội Việt Nam và HĐND huyện. 

III. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đợt 1 (từ tháng 02/2021 đến trước ngày 5/5/2021) 

- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 

20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị số 01-CT/TƯ, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu 

chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; quy định về giới 

thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. 

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp 

qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và 

quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây. 

- Tình hình các địa phương, đơn vị tiến hành triển khai công tác bầu cử; việc 

thành lập ủy ban bầu cử các cấp; việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được bầu theo Luật định; kết quả các 

hội nghị hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức. 
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2. Đợt 2 (từ ngày 5/5 đến ngày bầu cử 23/5/2021) 

- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

Nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử 

tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. 

- Tuyên truyền việc lập, công bố danh sách những người ứng cử theo từng 

đơn vị bầu cử. Tuyên truyền việc thành lập các khu vực bỏ phiếu và các tổ bầu cử; 

việc niêm yết danh sách cử tri. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức 

bầu cử; không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử; diễn biến, 

tiến độ bầu cử, số lượng cử tri đi bầu, không khí ngày bầu cử ở các địa phương. 

3. Đợt 3 (sau ngày bầu cử 23/5/2021) 

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành 

công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa 

phương, đơn vị; kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

III. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN 

TRUYỀN 
1. Toàn bộ các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động nghệ thuật, 

chiếu phim tư liệu, thông tin lưu động, tuyên truyền, Đài Truyền thanh cơ sở, các 

đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết, bám sát tiến độ, yêu cầu 

tại Hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 23/02/2021 của Thường trực Huyện ủy về 

hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 

04/02/2021 của UBND huyện về việc thông tin, 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 và nội dung Hướng dẫn này. 

2. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện. 

2.1.Đối với các xã, thị trấn: 

- Lên phương án các địa điểm đặt pano tuyên truyền, băng-rôn tuyên truyền, 

khẩu hiệu tuyên truyền, khẩu hiệu dán tường... tại các khu vực bầu cử, cơ quan 

công sở, thị trấn, các tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn đảm bảo công tác tuyên 

tuyền cổ động trực quan tạo nên sự long trọng, rực rỡ, sôi động và lan tỏa của sự 

kiện; Mỗi xã, thị trấn xây dựng từ 01 đến 02 cụm pa nô, tranh cổ động (mẫu do 

Phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp) ở vị trí trung tâm xã, thị trấn phù hợp cho 

công tác tuyên truyền; Băng zôn tuyên truyền đảm bảo kích thước l0m x 1m, in 02 

mặt nên đỏ, chữ vàng, hoàn thành xong trước ngày 10/4/2021; 

- Chỉ đạo các khu, bản dựng cổng chào tại mỗi khu, bản. Trên biển cổng chào 

có khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và 

đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” và cắm cờ hồng kỳ (các 

khu, bản không có điều kiện thì tận dụng vật liệu tự nhiên để dựng cổng chào cho 

bản). Cổng chào kích thước phù hợp với địa điểm dựng cổng chào. Hoàn thành 

trước 10/4/2021. 

- Tổ chức đặt các lồng cờ, cờ hồng kỳ trên trục đường quốc lộ, cán cờ dài 

3,5m, lá cờ dài 2m, rộng 65cm, khoảng cách đảm bảo tối thiểu 1,5m/1 lá cờ. Riêng 

thị trấn Mường Lát treo cờ từ sát Trung Tâm Hội nghị xuống cầu cứng; cầu nhà 

hàng Mường Víp đến hết khu 1; từ khu 4 đến Cửa khẩu Tén Tằn. Các xã, thị trấn 
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căn cứ vào không gian thực tế để bố trí cho hợp lý về kích thước và khoảng cách 

cờ, khẩu hiệu. Hoàn thành xong trước ngày 10/5/2021. 

- Tuyên truyền, phát động trong quần chúng Nhân dân, cơ quan công sở, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn chỉnh trang đô thị, cơ quan và tổ chức treo cờ tổ 

quốc trong những ngày diễn ra bầu cử. Thời gian treo từ ngày 10/5/2021 đến ngày 

24/5/2021. 

- Tất cả các xã, thị trấn nằm dọc tuyến giao thông chính: Treo khẩu hiệu, cờ 

hồng kỳ, hoa, tranh cổ động chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành trước 10/4/2021. 

2.2. Các cơ quan đóng trên địa bàn huyện: 
Treo khẩu hiệu chào mừng Bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 tại cổng cơ quan, cắm cờ chuối phía trên khẩu hiệu, cắm cờ 

hồng kỳ ở hàng rào cơ quan; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại tiền sảnh cơ quan, dán 

khẩu hiệu treo tường, tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử trong khu vực công sở 

của cơ quan, đơn vị. 

2.3. Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch: 
- Tuyên truyền trên hệ thống pano tấm lớn trên địa bàn huyện, trình Ban 

Tuyên giáo Huyện uỷ phê duyệt, triển khai lắp đặt căng treo nội dung tuyên truyền 

các cụm tranh cổ động tại bản Bá Quăn xã Trung Lý, Ngã ba Khu Tén Tằn, khu 

vực trung tâm Huyện ủy, UBND huyện, xong trước ngày 30/3/2021;  

- Lắp đặt phướn, cờ hồng kỳ trang trí trên các trục đường 15C, Khu Trung 

tâm hội nghị, Khu khuôn viên, Huyện ủy, UBND huyện, Hoàn thành xong trước 

ngày 30/4/2021; 

- Phối hợp với địa phương nơi có tổ bầu cử Bí thư Huyện ủy tham gia bỏ 

phiếu, tổ chức ghi hình, hướng dẫn, kiểm tra công tác trang trí khu vực bầu cử tạo 

điểm nhấn, sự rực rỡ và long trọng của ngày bầu cử. 

3. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành Thị trấn 

Mường Lát 

Đề nghị UBND Thị trấn Mường Lát: 
Triển khai thi công treo khẩu hiệu tuyên truyền, pa nô, cờ phướn, cờ hồng kỳ, 

cờ chuối, hoa, lồng cờ, các cụm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử trên địa bàn 

toàn thị trấn. Riêng các tuyến phố chính, tập trung, tạo điểm nhấn tại các tuyến khu 

phố, đặc biệt khu 1, khu 2, khu 3, từ khu 4 lên cửa khẩu Tén Tằn, nội dung, kích 

thước trình Ban Tuyên Giáo huyện uỷ phê duyệt, hoàn thành xong trước ngày 

10/4/2021. 

Vận động Nhân dân khu phố chỉnh trang đô thị, đảm bảo "Sáng - Xanh - Sạch 

- Đẹp”, tiến hành treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian treo từ 

ngày 10/5/2021 đến hết ngày 25/5/2021; yêu cầu các cơ quan công sở đóng trên 

địa bàn treo khẩu hiệu chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại cổng cơ quan, cắm cờ chuối phía trên 

khẩu hiệu, cắm cờ hồng kỳ ở hàng rào cơ quan; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại tiền 

sảnh cơ quan; dán tranh cổ động, dán khẩu hiệu treo tường trong trụ sở cơ quan, 

đơn vị. 

4. Hướng dẫn trang trí phòng bầu cử. 
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Giao Phòng Văn hóa và Thông tin bám sát hướng dẫn tại Thông tư số 

01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 -2026, căn cứ vào số lượng tổ bầu cử trên địa bàn huyện phối hợp 

với phòng Nội vụ, các phòng ban chức năng có liên quan tham gia hướng dẫn, 

kiểm tra các địa phương đơn vị trang trí phòng bỏ phiếu, khu vực bên trong, bên 

ngoài phòng bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định, tạo được sự long trọng của sự kiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

        - Tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên hệ 

thống: Pano, áp phích, băng cờ, biểu ngữ về Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn huyện; đôn 

đốc Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn 

hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao..., nghiêm túc thực hiện kế hoạch và chỉ đạo 

hướng dẫn của cấp trên, tạo nên không khí ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu tăng dần 

đến đỉnh cao vào trước và trong ngày 23/5/2021; 

- Theo dõi các hoạt động truyên truyền của Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể 

thao và du lịch, các địa phương đơn vị, thành viên tiểu ban Tuyên truyền tổng hợp, 

tham mưu báo cáo Ủy ban bầu cử huyện, Tiểu ban Tuyên truyền và Thường trực 

UBND huyện; 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện làm tốt 

công tác tuyên truyền cổ động trực quan, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương đơn 

vị trang trí khẩu hiệu dán tường, băng zôn tuyên truyền, tranh cổ động...tại khu vực 

bầu cử, phòng bỏ phiếu, khu vực bên trong, bên ngoài phòng bỏ phiếu. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ chọn mẫu tranh cổ động, maket khẩu hiệu tuyên 

truyền... của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phê duyệt gửi các địa phương, đơn vị triển khai thực 

hiện tuyên truyền phục vụ bầu cử; hướng dẫn công tác trang trí tại các điểm bầu 

cử. 

- Tăng cường kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu của Quốc hội khóa XV 

và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các xã, thị trấn, các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn của địa phương quản lý; 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch  

Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện đảm bảo nguồn kinh phí tuyên truyền 

trên cơ sở dự toán của Trung tâm văn hóa, Thể thao và du lịch, Tiểu ban thông tin 

tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 trình Ủy ban bầu cử huyện phê duyệt. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và du lịch 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền cổ động 

trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ lưu động, các giải thể thao, xe 

tuyên truyền lưu động, hệ thống truyền thanh... với các hoạt động đa dạng, phong 

phú giúp cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, 

lực lượng vũ trang hiểu được ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 
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2021-2026 trên địa bàn huyện, đảm bảo hiệu quả và chất lượng; bám sát định 

hướng và nội dung tuyên truyền tại Hướng dẫn số 01-HD/HU ngày 23/02/2021 của 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế 

hoạch số 25/KH-UBND, ngày 04/02/2021 của UBND huyện về việc thông tin, 

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 và các văn bản hướng dẫn của khác của 

huyện. 

- Kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các pa nô, khẩu hiệu, băng-rôn, áp phích... đã hết 

thời gian tuyên truyền, nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ gây mất mỹ quan 

đô thị, an toàn giao thông. Củng cố, làm mới và thay mới nội dung tuyên truyền 

các cụm cổ động, pa nô tấm lớn, pa nô treo trên các tuyến đường. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn... tại các khu trung tâm cấp huyện, khu 

dân cư ...; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương đơn vị trang trí khẩu hiệu dán 

tường, băng zôn tuyên truyền, tranh cổ động...tại khu vực bầu cử, phòng bỏ phiếu, 

khu vực bên trong, bên ngoài phòng bỏ phiếu; 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đóng trên địa bàn huyện treo khẩu hiệu 

chào mừng Bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 

cổng cơ quan, cắm cờ chuối phía trên khẩu hiệu, cắm cờ hồng kỳ ở hàng rào cơ 

quan; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại tiền sảnh cơ quan, dán khẩu hiệu treo tường, 

tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử trong khu vực công sở của cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng 

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; 

trước 10 ngày bầu cử tập trung tuyên truyền với tần suất ở mức cao nhất; đặc biệt 

tập trung tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan; thông qua đội thông 

tin lưu động, đài phát thanh về diễn biến, tiến độ bầu cử, số lượng cử tri đi bầu, 

không khí bầu cử ở các điểm bầu cử.  

- Đưa tin, phản ánh kịp thời tình hình, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các 

địa phương diễn ra trong ngày 23/5/2021 trong các bản tin trong ngày; tuyên 

truyền các hoạt động chào mừng Cuộc bầu cử ở các cấp, các ngành, các địa 

phương, đơn vị trong toàn huyện.  

- Tận dụng tối đa ưu thế công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, chủ 

động sắp xếp, bố trí thời gian, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp từng giai 

đoạn, bảo đảm công tác tuyên truyền được thực hiện một cách hiệu quả (theo từng 

giai đoạn tuyên truyền trong Hướng dẫn); 

- Chủ động xây dựng kinh phí trình UBBC huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch 

để triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đạt kết quả theo quy định; 

- Tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn do tỉnh tổ chức phục vụ tuyên 

truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021- 2026. 

4. Đề nghị UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, 

cổ động trực quan trên hệ thống: pa nô, áp phích, băng cờ, biểu ngữ, trên hệ thống 

Đài truyền thanh xã về Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân 
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dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; tổ chức các hoạt động văn hóa- văn 

nghệ, thể dục- thể thao, tạo nên không khí ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu tăng dần 

đến đỉnh cao vào trước và trong ngày 23/5/2021 đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19; 

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền cổ động trực 

quan, trang trí khẩu hiệu dán tường, băng zôn tuyên truyền, tranh cổ động...tại khu 

vực bầu cử, phòng bỏ phiếu, khu vực bên trong, bên ngoài phòng bỏ phiếu. 

V. NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN (Thực hiện theo Hướng 

dẫn số 01-HD/HU,  ngày 23/02/2021 của Thường trực Huyện ủy về hướng dẫn 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026) 

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu 

Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quyền 

và nghĩa vụ của mỗi công dân! 

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân! 

- Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 

XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực 

tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do 

Nhân dân, vì Nhân dân! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu 

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

2021-2026! 

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng 

lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng! 

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát quyết tâm thực hiện 

thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng! 

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thi đua lập thành tích 

chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát thi đua lập thành tích 

chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 
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- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho Cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026; đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn bám sát vào kế hoạch 

của UBND huyện chủ động xây dựng nội dung chương trình đã được phân công 

triển khai thực hiện có hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cho cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm 

kỳ 2021-2026. Các đơn vị căn cứ tình hình địa phương chủ động xây dựng kế 

hoạch triển khai công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị gửi về UBND huyện 

(qua phòng văn hóa và thông tin) chậm nhất vào ngày 15/3/2021 để tổng hợp báo 

cáo Thường trực UBND huyện, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban bầu cử huyện (để b/c); 

- Văn phòng Huyện ủy (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (để b/c); 

- Văn phòng UBND Huyện (để b/c); 

- UBND các xã, thị trấn (để p/h); 

- Các các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Văn Bình 
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