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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền lưu động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 40/UBND-TH, ngày 17/03/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ia H’Drai về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 trên địa bàn huyện. 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện xây dựng kế 

hoạch cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

  Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên 

địa bàn huyện, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành 

động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết 

quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự 

là ngày hội của toàn dân. 

 Thông qua tuyên truyền bầu cử để cho các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ 

mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cổ vũ, động viên toàn Đảng, 

toàn dân và toàn quân 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 bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, 

tư tưởng của Đảng, Hội đồng Bầu cử các cấp,  các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, 

Huyện ủy, HĐND huyện nhằm tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với 

triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, 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.  
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  Nội dung tuyên truyền mang tính hấp dẫn, hình thức phong phú, sinh động, 

thiết thực, cụ thể, truyền tải được thông điệp chủ đạo của sự kiện, tạo được sự lan 

tỏa và tiếp cận đến nhiều người; thu hút sự quan tâm, ủng hộ cũng như sự tích cực 

tham gia của nhân dân trong và ngoài huyện. 

        II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung  

1.1. Tuyên truyền bầu cử: 

  Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại 

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

2026; vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND 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.  

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

qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội 

trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất 

nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế 

hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ 

quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây. 

  Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, 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, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. 

  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 kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân các cấp và đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. 

        1.2. Tuyên truyền lồng ghép về An toàn thực phẩm: 

  Tháng hành động ATTP: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông 

chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến 

ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong 

việc thực thi pháp luật về ATTP. Đẩy mạnh công tác kiểm tra ATTP đối với các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm,đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ 

lẻ. Tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các cơ sơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự 
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giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm 

thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố ATTP (khi xảy ra trên địa 

bàn). 

       1.3. Tuyên truyền lồng ghép về phòng chống dịch bệnh COVID-19: 

  Thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh để người dân 

không chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác thực hiện nghiêm yêu cầu bắt buộc đeo 

khẩu trang khi ra khỏi nhà, nơi công cộng và yêu cầu 5K, không để xuất hiện tình 

huống hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh; khuyến khích thực hiện 

khai báo y tế tự nguyện, tiêm vắc xin phòng dịch, thông báo cho chính quyền 

vềcác trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; 

kêu gọi toàn thể công dân trên địa bàn huyện và người thân ở nước ngoài vì lợi ích 

của mỗi cá nhân, cộng đồng và của Quốc gia, Dân tộc tự giác thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả các quy định của các cấp có thẩm quyền về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

        2. Hình thức tuyên truyền 

  Tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động và phát thanh trang địa phương của 

huyện. 

     III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: Từ ngày 06/5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021. 

2. Địa điểm: 21 thôn trên địa bàn huyện (có lịch trình kèm theo). 

    V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2021 và nguồn kinh phí bổ sung 

bầu cử. 

     VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1.  Bộ phận Văn hóa -Thể thao 

  Triển khai tuyên truyền bằng xe loa, sử dụng file âm thanh nội dung tuyên 

truyền lưu động do Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh cung cấp và trang tin địa 

phương của huyện; các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, theo đúng nội dung, thời 

gian tuyên truyền của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Ia H’Drai nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Bộ phận Truyền thanh 

  Tăng thời lượng phát thanh bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

huyện, đồng thời gửi file các nội dung tuyên truyền về các Đài truyền thanh cấp xã 

nhằm quán triệt, phổ biến các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 

về cuộc bầu cử.  
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  Trên đây là kế hoạch của Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền 

thông huyện về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

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

 

 

Nơi nhận:   
- UBND huyện Ia H’Drai (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch (b/c); 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu VT- LT. 

 

 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

         Đinh Thị Hà 
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