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KẾ HOẠCH 

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. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về 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. 

Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân về ý 

nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tạo bầu không khí sôi 

nổi và phấn khởi trong toàn dân hướng tới Cuộc bầu cử, UBND huyện ban hành 

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Làm cho Nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử 

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

nhiệm kỳ 2021 - 2026; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia Cuộc bầu cử, làm cho 

ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.  

- Thông tin, tuyên truyền cho cử tri nắm vững và thực hiện đúng những nội 

dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng 

Nhân dân, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, 

ứng cử; các quy định định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa 

chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV 

và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021;  

- Thông tin cho Nhân dân hiểu rõ các quy định của Pháp luật về vận động 

bầu cử; thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình 

bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Phê phán và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để 

làm mất dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và 

chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của 

công dân; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai 

trái của các thế lực phản động, thù địch.  

2. Yêu cầu  

Công tác tuyên truyền về 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, tạo không khí thi đua 

yêu nước trong mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 
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Đảng bộ huyện lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị 

quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THÔNG TIN, 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; phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân, vì 

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

nói chung và Quốc hội nói riêng.  

- Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động 

của Quốc hội theo Hiến pháp 2013; Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các quy định của Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015; vị trí, vai trò của người 

đại biểu Nhân dân; quyền, 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; ý 

nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử và những đóng góp của Quốc hội Việt 

Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước.  

- Tuyên truyền việc tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các 

quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là Chỉ thị 

số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị.  

- Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu 

các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới 

thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.  

- 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;  

- Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài, với Nhân dân các dân tộc trong huyện biết được 

thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; 

tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực 

thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết 

dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng 

cử của công dân.  

- Tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành 

động của các ứng cử đại biểu Quốc hội.  

- Tuyên truyền về công tác phục vụ của các lực lượng bảo đảm cho cuộc 

bầu cử thành công.  
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- Tuyên truyền về 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 

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.  

2. Hình thức tuyên truyền  

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống Đài Truyền thanh - 

Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh xã, thị trấn; Trang thông tin điện tử, Bản 

tin của các cơ quan, đơn vị và hệ thống thông tin cơ sở.  

- Thông qua Hội nghị, hội thảo, báo cáo viên, hoạt động văn hoá cộng 

đồng, tổ chức tập huấn nội dung tuyên truyền cho phóng viên và cán bộ làm công 

tác thông tin cơ sở.  

- Tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa, thể thao, đội thông tin tuyên 

truyền lưu động.  

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu…  

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN  

1. Đợt 1 (từ 15/01/2021 đến 15/3/2021)  

Tập trung thông tin, tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan.  

2. Đợt 2 (từ 16/3/2021 đến 23/5/2021)  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc 

hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và 

nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin 

tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến 

khóa XIV.  

- 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), hệ thống thông tin cơ sở bố trí 

khung giờ và thời lượng hợp lý, tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất.  

- Cao điểm trong ngày bầu cử 23/5/2021 tập trung thông tin, phản ánh về 

không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở các địa phương, dư luận 

của Nhân dân các dân tộc trong huyện đối với Ngày bầu cử.  

3. Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021)  

- Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của 

Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Tổ chức họp báo tại địa phương về kết quả cuộc bầu cử.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền được bố trí từ nguồn kinh phí 

chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức 

thực hiện các nội dung tuyên tuyên truyền xây dựng dự toán kinh phí gửi phòng 

Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
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1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo Tuyên giáo các xã và các cơ 

quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền về Cuộc bầu cử 

tại hội nghị báo cáo viên thường kỳ; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên 

dư luận xã hội tăng cường tuyên truyền về Cuộc bầu cử, đồng thời nắm bắt tình 

hình tư tưởng, dư luận báo cáo với cấp ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền bầu cử của các 

ngành, địa phương, đơn vị trong huyện.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn công 

tác tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình và trang thông 

tin điện tử, bản tin của các đơn vị trong huyện; đồng thời tổng hợp những thông 

tin sai lệch, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử báo cáo cấp có 

thẩm quyền xử lý theo quy định.  

- Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên 

hệ thống thông tin cơ sở về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và tổ chức thực hiện Kế hoạch thông 

tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử và các nhiệm vụ khác được phân công.  

3. Văn phòng HĐND và UBND  

Đặt Baner tuyên truyền chào mừng Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên trang thông tin điện tử của huyện;  

4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện 

Thông tin, tuyên truyền rộng rãi về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng 

Nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; 

về quyền, 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 đến cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động của đơn vị.  

5. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch tuyên tuyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho phù 

hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương để triển khai và thực hiện hiệu quả 

công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử.  

- Chú trọng quan tâm chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp xã thường xuyên 

thông tin, tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 

cấp; các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến Cuộc bầu Quốc hội khóa XV 

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung tuyên truyền về tiêu 
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chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các ứng viên, tiểu sử những người 

ứng cử.  

- Lập Baner và thực hiện thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện 

tử của xã, thị trấn.  

- Bảo đảm kinh phí cho công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.  

6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao và Du lịch 

- Căn cứ vào những nội dung, yêu cầu của công tác tuyên truyền, xây dựng 

kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể, theo đúng định hướng, chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

- Tập trung truyền tải những nội dung, tài liệu quan trọng liên quan đến 

Cuộc bầu cử; đưa tin kịp thời về các hoạt động liên quan Cuộc bầu cử trong 

chương trình bản tin hàng ngày; chuyển tải các ý kiến phát biểu của cử tri, người 

ứng cử và của người có trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức 

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; 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 hiệu quả công tác tuyên truyền.  

7. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện 

Tăng cường đảm bảo thông suốt mạng viễn thông công cộng phục vụ nhu 

cầu thông tin liên lạc của người dân, phóng viên, báo chí trong thời gian bầu cử.  

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đề nghị 

các phòng, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công 

tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử một cách liên tục với những hình thức 

sinh động, phong phú, kịp thời và hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Sở TT&TT(để b/cáo); 

- Thường trực H. ủy(để b/cáo); 

- Thường trực HĐND huyện(để b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/cáo); 

- Ban T. giáo H. Ủy; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn 

huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH. 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Giang 
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