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Cẩm Xuyên, ngày  11 tháng 03 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

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  

trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên 

 

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-STTTT ngày 24/02/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông 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 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 02/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 

tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế 

hoạch số 01/KH-UBBC ngày 26/01/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Xuyên 

về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 

Kế hoạch tuyên truyền với các nội dung sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, 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; thông qua công tác tuyên truyền 

người dân hiểu rõ và nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác 

tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực uy tín tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại 

diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

2. Yêu cầu 

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

tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử 

huyện 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 đất 

nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

b) Nội dung và hình thức truyền thông phong phú, đa dạng và phù hợp với trình 

độ dân trí của từng nhóm đối tượng; được thực hiện thường xuyên và liên tục. Việc 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải coi trọng chất lượng, có trọng tâm trọng 

điểm, đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. 

 



 

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Nội dung tuyên truyền  

a) Tuyên truyền, nêu bật mục đích, 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; 

phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình của đất nước, của tỉnh thời điểm diễn ra Cuộc 

bầu cử, đó là: Đất nước ta sau 35 năm đổi mới (1986 - 2021), tỉnh Hà Tĩnh sau 30 

năm tái lập tỉnh (1991 - 2021), huyện Cẩm Xuyên sau 180 năm danh xưng đã vượt 

qua những khó khăn, thách thức để đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Đặc 

biệt, làm nổi bật thành công của đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm 

Xuyên lần thứ XXXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

b) 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; những đóng góp của Quốc hội Việt Nam 

trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước; tuyên truyền về 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; tuyên 

truyền những thành tựu của Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ. 

c) Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ 

chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 

65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số 

điều theo Luật số 47/2019/QH14), Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 

11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ 

cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 

20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “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”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai 

trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, 

quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, 

thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu 

ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri ... Chú trọng giới thiệu 

những điểm mới của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

d) 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.  

đ) 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;  

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

người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết được thể 

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

động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế 

lực phản động, thù địch. 

g) Thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo an ninh 

trật tự, tạo điều kiện để cử tri bỏ phiếu thuận lợi.  

h) Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; 

biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. 

i) Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù 

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

kết dân tộc; kịp thời lên án các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu 

cử, ứng cử của công dân. 

k) 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. 

2. Hình thức tuyên truyền 

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Hệ thống truyền 

thanh cấp huyện, xã, thị trấn; hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội 

b) Tuyên truyền trực tiếp bằng hình thức tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. 

c) Tuyên truyền trực quan: pa-nô, băng-rôn, cờ phướn, bảng tin, bảng điện tử, 

tập gấp, tờ rơi..; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...  

d) Tuyên truyền qua dịch vụ viễn thông: Tin nhắn SMS qua thuê bao di động. 

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN TRỌNG ĐIỂM 

1.  Đợt 1: Bắt đầu từ nay đến hết tháng 3/2021 

Tập trung tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 

nhất là nội dung Hiến pháp năm 2013; các Chỉ thị, 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 về Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy.  

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. 

2. Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 

Tập trung 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. Thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các 

kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV. 

Tập trung tuyên truyền 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021) với tần suất cao 

nhất. Cao điểm ngày bầu cử 23/5/2021 với nội dung chính như: Thông tin về không 



 

 

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

và quốc tế. 

Tuyên truyền về không khí, các hoạt động diễn ra trong ngày Bầu cử 

23/5/2021.  

Các doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện việc nhắn tin tới các thuê bao 

điện thoại di động về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. 

3. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021 

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

Cuộc bầu cử trên cả nước và ở Cẩm Xuyên.  

Phản ánh dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thành công của Cuộc bầu cử.  

Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù 

địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc về kết quả bầu cử. 

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử. Xây 

dựng báo cáo tổng kết về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Triển khai công tác tuyên truyền 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 trên sóng phát 

thanh của huyện và đài truyền thanh cơ sở cổng thông tin điện tử của huyện, các 

xã, thị trấn. 

Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên tuyền trên sóng 

phát thanh của huyện và các kênh truyền thông khác.  

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền 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 trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước; hệ thống các kênh truyền 

thông cấp huyện, cấp xã.  

Xử lý các thông tin sai sự thật liên quan đến Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rà 

soát, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trước, trong bầu cử  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử 

 Theo chức năng và nhiệm vụ được giao thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng 

dẫn công tác thông tin tuyên truyền 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 trên địa bàn. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao 

tại các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền chào mừng; quản lý chặt chẽ các 

hoạt động thông tin, truyền thông; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tiếp phát, tuyên 

truyền kịp thời nội dung về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đảm bảo an toàn an ninh thông tin và chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông đảm bảo công tác thông tin liên lạc trước, trong và sau bầu cử; thực hiện việc 

nhắn tin (SMS) về bầu cử cho các thuê bao di động trên địa bàn huyện.  



 

 

Triển khai các nhiệm vụ cụ thể phục vụ công tác bầu cử, liên hệ để phối hợp với 

các đơn vị thành viên của Ủy ban bầu cử và Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử. Để triển 

khai tốt các nhiệm vụ được giao.   

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông:  

Thường xuyên tuyên truyền trên sóng phát thanh của huyện về Cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền; mở chuyên trang, chuyên mục, … tuyên truyền có hiệu 

qủa về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng nội dung phỏng vấn, nhất là của cử tri và người 

được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử; 

Tổ chức các hoạt động triển lãm và hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào 

mừng; Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền… tại 

trung tâm huyện và tuyến đường Hà Huy Tập.  

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo các trường mần non, tiểu học, trung 

học cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động và phát động phong trào thi 

đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng bầu cử.  

5. Phòng Tư pháp: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền trên các kênh 

truyền thông như hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng/trang thông tin điện tử và các 

kênh truyền thông khác về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung của Kế hoạch này; chú trọng 

tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và không 

khí phẩn khởi, tinh thần tự giác tham gia đi bầu cử của cử tri.  

7. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn  

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu 

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

2021-2026, triển khai tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động hiểu rõ về các quy trình trong công tác bầu cử. 

Tuyên truyền bằng trực quan cổ động tại cơ quan, đơn vị hướng tới chào 

mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

8. Các Doanh nghiệp viễn thông: Thực hiện việc nhắn tin tới các thuê bao 

điện thoại di động về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên và các 

ban ngành đoàn thể cấp huyện  

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử 

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

2021-2026 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên phát động, vận động cán bộ, đoàn viên, 

hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào 

mừng bầu cử. Bám sát cơ sở, địa bàn, địa phương, tăng cường các hoạt động, hình 

thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử; nắm bắt 



 

 

tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Cuộc bầu cử để có 

những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào nhiệm 

vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Phòng VH-TT; Trung tâm VH-TT; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường THPT; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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