
 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC

                   *                                    Hàm Thuận Bắc, ngày 10 tháng 5 năm 2021
             Số 27-KH/HU

                      
KẾ HOẠCH

tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026
-----

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 04/5/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về “tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021  -
2026”, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử giúp các tầng lớp
nhân dân, nhất là cử tri hiểu rõ 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.
Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, tạo sự đồng thuận trong xã hội
để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật,
thực sự là ngày hội của toàn dân.

2. Chủ động nắm bắt tình hình và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn
chống phá cuộc bầu cử, chống phá chế độ của các thế lực thù địch, phản động.

3. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử phải đúng định
hướng chính trị, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp với điều
kiện, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay;
chú trọng chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng
lớp nhân dân.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đợt 1: Từ nay đến ngày 23/5/2021

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm chỉ đạo, chỉ thị, nghị
quyết và các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời,  gắn với tuyên
truyền các nội dung theo Hướng dẫn số 04-HD/BTGHU, ngày 04/02/2021 của Ban
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Tuyên giáo Huyện ủy về “tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. 

- Tùy theo điều kiện, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị có thể
tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với hình thức phù hợp,  gắn
với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan  (treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu,
pano áp phích, dựng tranh cổ động,...), kết hợp với tuyên truyền lưu động, nhằm
đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó, chú trọng tuyên
truyền hướng tới các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các tầng lớp
nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử và nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia
bầu cử đạt kết quả tốt.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng tin, bài,
chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử; thường xuyên đưa tin về cuộc
bầu cử; căn cứ từng thời điểm và tiến độ thời gian của cuộc bầu cử để tăng thời
lượng, lựa chọn khung giờ phát sóng cho phù hợp, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên các Website và trang, nhóm
facebook trên mạng xã hội; đồng thời, thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình
và tăng cường đấu tranh, phản bác chống lại các âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh
vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà
nước của các thế lực thù địch, phản động.

2. Đợt 2: 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.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở, Mặt trận và đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo
tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn
hóa lành mạnh, tạo khí thế sôi nổi hướng về ngày bầu cử. 

2. UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -
Thông tin và Thể thao huyện triển khai hình thức tuyên truyền cổ động trực quan;
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mở các chuyên mục, xây dựng chuyên đề tuyên truyền về cuộc bầu cử; quan tâm
công tác kiểm tra, kiểm soát các ấn phẩm, sản phẩm văn hóa độc hại nhằm mục
đích chống phá cuộc bầu cử.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung tuyên truyền trước, trong
và sau cuộc bầu cử trên hệ thống đài truyền thanh và các trang, nhóm facebook
trên mạng xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường  công tác nắm bắt tình hình tư
tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội liên quan đến công tác bầu cử để tham mưu Ban
Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Phối hợp với các ngành chức
năng tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, âm
mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn các sản phẩm văn
hóa độc hại và xử lý các tài khoản facebook cá nhân có nội dung chống phá cuộc
bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước. 

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy  chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực
hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các Ban, Văn phòng Huyện ủy,
- Mặt trận, đoàn thể huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Phòng Văn hóa – Thông tin huyện,
- Trung tâm Văn hóa -Thông tin và  Thể thao huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. TRANG-52

 T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Ung Văn Tám
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