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Số 02 -KH/TB
KẾ HOẠCH
hoạt động của Tiểu ban đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Kế hoạch số 43 - KH/HƯ ngày 25/02/2021 của Huyện ủy Mường
Khương về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quôc hội khóa XV và đại biêu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kê hoạch sô 01/KH - TBTTTT vê
tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công văn số 21/CV - UBBC ngày 12/3/2021 của ủ y
ban bầu cử huyện về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Ke hoạch của các tiểu ban
phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn huyện, Tiêu ban đảm bảo công tác thông tin,
tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiểu ban thông tin tuyên truyền có nhiệm vụ triển khai các hoạt động
tuyên truyền và trang trí khánh tiết phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo mục đích yêu
cầu theo Ke hoạch số 02 - KH/TB của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền đã đề ra.
2. Công tác triển khai các hoạt động tuyên truyền về bầu cử cần được tiến
hành song song với kế hoạch bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc
lực cho công tác triển khai bầu cử; tạo không khí thi đua yêu nước trong các tầng
lớp Nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp
và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
II. NỘI DƯNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRƯYÈN
1. Nội dung tuyên truyền
1.1. Tuyên truyền sâu rộng về 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.
1.2. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước,
như: Chỉ thị 45 - CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử
đại biêu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026”; Chỉ thị số 02/CT - TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ
chức cuộc bâu cử đại biêu Quôc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 1185/NQ - ƯBTVQH14 về dự kiến số lượng
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cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1187/NQ ƯBTVQH14 vê dự kiên cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết số
1186/NQ - ƯBTVQH14 vê việc hướng dẫn tô chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu
người ứng cử đại biêu HĐND câp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu
người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân trong bầu cử bổ sung; Kế hoạch số 15 - KH/TƯ, ngày 15/01/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy vê lãnh đạo cuộc bâu cử đại biêu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đông nhân dân các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch
số 43 - KH/HU ngày 25/01/2021 của Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên
địa bàn huyện Mường Khương....
1.3.
Tuyên truyền theo các nội dung Kế hoạch số 01-KH/TBTTTT ngày
03/02/2021 của Tiểu ban thông tin tuyên truyền ủ y ban bầu cử đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 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 2016 - 2021; Ke
hoạch số 02 - K H /TBT, ngày 03/3/2021 của Tiểu ban thông tin tuyên truyền ủ y
ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về trang trí
khánh tiết tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2.
Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền thanh
truyền hình huyện, cống thông tin điện tử huyện; loa truyền thành cơ sở, chuyên
trang, chuyên mục của đài truyền thanh - truyền hình huyện....)
- Tuyên truyền trực quan cổ động trên các phương tiện cổ động trực quan:
pa nô, áp phích, bằng zôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động, treo cờ Tổ quốc tại
công sở và các gia đình trong dịp bầu cử; trang trí khánh tiết điểm bầu cử như cổng
chào, các phòng bỏ phiếu, hòm phiếu đúng quy định và hướng dẫn của ƯBBC.
- Tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên, tuyên vận, hội nghị cán bộ,
đảng viên,các cuộc họp thôn, tố dân phố, các buổi tọa đàm, trao đối ý kiến...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng.
III. TIẾN Đ ộ TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN
Bám sát nội dung tuyên truyền theo Ke hoạch số 01- KH/TB ngày
09/02/2021 của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền huyện để triển khai tuyên truyền
đảm bảo tiến độ theo 03 đợt như sau:
1. Đợt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021
Cá nhân/
Đơn vị,
Thòi gian
Nội dung
TT
cá nhân
cơ quan
chủ trì
phôi hợp
thực
thưc hiên
hiên
•

•

•
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Các thành
Tháng
Ban
viên Tiểu
2/2021
Tuyên
giáo
ban
Huyện ủy
Phòng Văn Từ ngày 12Ban
Tham mưu Thường trực Huyện ủy
Tuyên
hóa- Thông
công văn, Ke hoạch hướng dẫn
15/3/2021
tin huyện,
giáo
trang trí khánh tiết tuyên truyền
Huyện ủy Trung tâm
cuộc bầu cử.
VH,TT-TT
huyện
Thành viên
Ban
Xây dựng Dự thảo Kê hoạch hoạt
Tuyên
động của Tiêu ban TT- T 1 huyện
Tiểu ban
12-15/3/2021
giáo
Huyện ủy
Phòng Văn
Xây dựng kê hoạch, phương án Trung
15/3hóa- Thông
trang trí khánh tiết tuyên truyền bầu tâm VH,
25/3/2021
tin huyện,
cử (cụ thể, chi tiết) và lập dự toán TT-TT
Thành viên
kinh phí phục vụ công tác tuyên huyện
truyền khánh tiết
Tiểu ban
Thông báo phân công nhiệm vụ các
Ban
Các thành
15/3/2021
Tuyên
thành viên Tiểu ban
viên Tiểu
giáo
ban.
Huyện ủy
Họp Tiêu ban Thông tin tuyên
Đ/c
Thành viên
16/3/2021
truyền
Trưởng
Tiểu ban
Tiểu ban
Xây dựng chương trình thông tin
Các cơ
Tập trung
tuyên truyền lưu động, tổ chức
quan, đơn
tuyên truyền
Trung
thông tin, tuyên truyền lưu động tâm VH, vị liên quan
cao điểm
bằng xe tại các tuyến đường trung TT- TT
trong tháng
tâm huyện.
4/2021 đến
huyện
ngày bầu cử;
sau bầu cử.
Thực hiện tuyên truyên cô động trực Phòng
Trung tâm
Từ 20/3 đên
quan: Pa nô tại các địa điểm chính VH - TT
VH, TTtrước
khu vực trung tâm huyện và các địa huyện
TT huyện.
1/5/2021
điếm phù hợp (Cơ quan chuyên môn
ƯBND các
tham mím địa điềm phù hợp)
xã, thị trấn.
Thực hiện tuyên truyền cổ động trực
Đông loạt
quan (cờ, phướn, cờ đuôi nheo...):
Phòng Văn chỉnh trang
băng rôn treo tại các tuyến đường
hóa- Thông trụ sở, treo
Trung
trung tâm.
tin huyện, băng zôn,
tâm VH,
+ Trung tâm VH, TT- TT huyện:
khẩu hiệu

Xây dựng kê hoạch chỉ đạo, hướng
dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử.
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Phụ trách trục đường chính từ km2
đến Trường PTDTNT THCS
&THPT huyện; trụ sở Huyện ủy,
HĐND - ƯBND huyện; Trung tâm
Hội nghị huyện
+ Thị trấn Mường Khương: Đường
mới, đường nhánh trên địa bàn trung
tâm thị trân; Trụ sở Đảng ủy,
HĐND - ƯBND thị trấn; khu đông
dân cư...
+ UBND các xã, thị trấn: Tại trụ sở
xã, thị trấn, tuyến đường chính, nhà
văn hóa thôn; tuyến đường nơi đông
dân cư.
+ Trụ sở các cơ quan, đơn vị; hộ gia
đình.
+ Tổ bầu cử: Mỗi tổ ít nhất 01 băng
zôn.
(Lưu ý: Băng zôn đảm bảo chiều
dài tối thiếu 6m đến 8m, rộng 75cm
đến 80 cm ...)

T T -T T
huyện

Xây dựng kê hoạch tô chức thông
tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp tại hội nghị
báo cáo viên, tuyên vận.
Nắm bắt thông tin dư luận xã hội,
kịp thời tham mưu chỉ đạo, định
hướng.

Ban
Tuyên
giáo
Huyện ủy

Đảng ủy,
HĐNDƯBND các
xã, thị trấn;
các cơ quan
đơn vị trên
địa bàn
huyện

Phòng Văn
hóa Thông tin
huyện,
Trung tâm
VH,TT-TT
huyện .
Đảng ủy,
HĐNDUBND các
xã, thị trấn.
Các cơ
quan, đơn
vị liên
quan.
ƯBND các
Đôn đôc các Đài Truyên thanh xã, Trung
thị trấn tổ chức tuyên truyền trên loa tâm VH, xã, thị trấn
truyền thanh công cộng.
TT- TT
huyện
Kiêm tra việc tô chức tuyên truyên Đ/c
về bầu cử của ƯBND các xã, thị trấn Trưởng
Tiểu ban

Thành viên
Tiểu ban
bầu cử

chào mừng
{nội dung
khâu hiệu
theo KH so
01-KH/TB,
ngày
09/02/2021
của Tiểu ban
TT- TT
huyện)
xong trước
ngày diễn ra
bầu cử 10
ngày

Từ 10/3 20/3/2021.

Từ 25/3 đên
ngày bầu cử.

25/3 đên hêt
tháng 4/2021
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Hoàn thiện các báo cáo định kỳ, đột Tiêu ban
TT- TT
xuất của Tiểu ban

Thành viên
Tiểu ban
bầu cử

Tháng
3/2021

2. Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021
Nội dung
Cơ quan, Cá nhân/
TT
Thời gian
cá nhân
cơ quan
chủ trì
phối hợp
thực hiện
Tiêp tục tuyên truyên vê tiêu chuân
1
đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng
nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ
Trung
Phòng Văn
Tháng
của người ứng cử, quyền lợi và
tâm
hóa - TT;
4/2021 đến
nghĩa vụ của cử tri, các quy định về
VH,TTngày bầu cử
bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin TT huyện
Các thành
tư liệu tổng hợp các số liệu về các
viên Tiểu
kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa
ban
I đến khóa XV. Đăng tải ảnh, tiểu sử
tóm tắt của các đại biểu tham gia
ứng cử.
Hoàn thiện các nội dung trang trí,
Phòng
Ban Tuyên
2
Từ tháng 3
khánh tiết tuyên truyền bầu cử theo
V H -TT giáo Huyện
năm 2021
hướng dẫn (Có kế hoạch riêng)
huyện;
ủy (thẩm
đến trước khi
định nội
diễn ra bầu
Trung
dung)
cử ít nhất 10
tâm
ngày.
VH,TTĐảng ủy,
TT huyện
HĐND
ƯBND các
xã, thị trấn.
Các cơ
quan, đơn
vị liên quan
3
Tập trung tuyên truyên vê diên biên
cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin
tưởng của cử tri và Nhân dân trong
Trung
Ban Tuyên
huyện, cả nước trong ngày bầu cử
tâm
giáo Huyện
23/5/2021.
VH,TTủy;
Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, TT huyện
Phòng VH
Trung tâm Văn hóa, Thể thao -T T
Truyền thông huyện tổ chức phát
huyện;
thanh đưa tin vê hoạt động trước,
Các thành
trong và bên lề cuộc bầu cử; phản ánh

6

tâm tư, nguyện vọng của cử tri và
quần chúng Nhân dân các dân tộc
trong huyện hướng tới cuộc bầu cử.
- Tuyên truyền về thành tựu kinh tế
- xã hội, an ninh quốc phòng,..

viên Tiêu
ban;
Đảng ủy,
HĐND,
UBND các
xã, thị trấn.
Phòng Văn
hóa, Trung
tâm
VH,TT-TT
huyện.
Đảng ủy
các xã, thị
trấn; các cơ
quan, đơn
vị liên
quan.
Các cơ
quan, đơn
vị, địa
phương
liên quan

4

Tuyên truyền miệng về cuộc bầu cử
Ban
trong hội nghị báo cáo viên, tuyên vận
Tuyên
tháng 4, tháng 5.
giáo
Nắm bắt thông tin dư luận xã hội, Huyện ủy
kịp thời tham mưu chỉ đạo, định
hướng.

5

Tô chức trưng bày, giới thiệu sách,
Phòng
báo, tạp chí, tư liệu, hình ảnh về bầu VH- TT,
cử Quốc hội và HĐND các cấp; tư
Trung
liệu, hình ảnh về tỉnh Lào Cai chàm tâm VH,
mừng 30 năm tái lập tỉnh; thành tựu TT- TT
của huyện Mường Khương tại Trung
huyện
tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông
huyện
Kiêm tra việc tô chức tuyên truyên Tiêu ban Thành viên
về bầu cử của ƯBND các xã, thị TT-TT
Tiểu ban
trấn; cơ quan, đơn vị

6

7
8

Hoàn thiện các báo cáo định kỳ, đột
xuất của Tiểu ban
Họp Tiêu ban Thông tin - Tuyên
truyền huyện

Tiêu ban
TT-TT
Tiêu ban
TT-TT

Thành viên
Tiểu ban
Thành viên
Tiểu ban

Cơ quan,
cá nhân
chủ trì

Cá nhân/
cơ quan
phối hợp
thực hiện

Trước
15/4/2021;
trước
15/5/2021

Tháng
4/2021 đến
hết tháng
6/2021.

tháng 3/2021
đến trước
15/5/2021
tháng
4,5/2021

3. Đọi; 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021
TT

1

Nội dung

- Tập trung tuyên truyên kêt quả bâu
cử, trọng tâm là kết quả cuộc bầu cử Trung
đại biểu Quôc hội khóa XV và đại tâm VH,

Ban Tuyên
giáo Huyện

Thòi gian

7

biêu Hội đông nhân dân tỉnh Lào TT- TT
Cai, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
huyện Mường Khương nhiệm kỳ
2021 - 2026; các hoạt động chào
mừng thành công cuộc bầu cử trên
địa bàn huyện, trong cả nước (hình
thức tuyên truyền trên 04 loại hình
tập trung tuyên truyền trên phương
tiện thông tin đại chúng; tuyên
truyền miệng)
- Xây dựng kế hoạch tổ chức 01
chương trình văn nghệ chào mừng
thành công của cuộc bầu cử (to chức
ngay sau ngày bầu cử 23/5/2021).
Tuyên truyên các phong trào thi đua
Trung
yêu nước, lập thành tích chào mừng tâm VH,
cuộc bầu cử.
TT- TT
huyện

2

3

4

Tuyên truyên kêt quả bâu cử trong
hội nghị báo cáo viên, tuyên vận
tháng 6/2021.
Nắm bắt thông tin dư luận xã hội,
kịp thời tham mưu chỉ đạo, định
hướng.

Ban
Tuyên
giáo
Huyện ủy

ủy,
Phòng VHTT huyện
Thành viên
Tiểu ban;
Đảng ủy,
HĐND,
HĐNDƯBND các
xã, thị trấn.

Ngày
23/5/2021
Đến hết
tháng 6/2021

Ban Tuyên
Ngày
giáo Huyện 23/5/2021
ủy;
Đến hết
Phòng VH- tháng 6/2021
TT •
Đảng ủy,
HĐND,
ƯBND các
xã thị trấn;
các cơ
quan, đơn
vị.

Phòng VHTT; Trung
tâm VH,
TT- TT
huyện;
Đảng ủy
HĐND,
ƯBND các
xã, thị trấn.
Các cơ
quan, đơn
vị.
Hoàn thiện các báo cáo định kỳ, đột Tiêu ban Thành viên
xuất của Tiểu ban
TT- KT
Tiểu ban
bầu cử

Tháng
6/2021

tháng 5,
6/2021

IV. CÔNG TÁC PHỚI HỢP
Trong quá trình triển khai thực hiện công tác 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 2016 - 2021; Tiếu ban thông tin tuyên truyền huyện tích cực phối hợp
với cấp ủy, chính quyền các cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn để
tham mưu Uy ban bầu cử huyện tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền
trước, trong và sau bầu cử.
Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của ủ y ban bầu cử tỉnh Lào Cai, ủ y ban
bầu cử huyện Mường Khương; Tiểu ban thông tin tuyên truyền huyện có thể điều
chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động của Tiểu ban cho phù hợp, hiệu quả.
Trên đây là Ke hoạch hoạt động của Tiểu ban đảm bảo công tác thông tin,
tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 huyện Mường Khương./.

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (b/c),
- UBBC huyện (b/c),
- Thành viên Tiểu ban TT-TT huyện,
- MTTQ và các đoàn thể CT- XH huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Ban Dân vận Huyện ủy,
- Lãnh đạo VP Huyện ủy,
- Lãnh đạo VP HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đom vị trên địa bàn huyện,
- UBND các xã, thị trấn
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu: VT, TBTTT huyện.

PHÓ CHỦ TỊCH ƯBBC HUYỆN
kiêm

Hoàng Trường Minh

