
ỦY BAN BẦU CỬ 

 XÃ LỤC BÌNH 
 

Số: 26/KH-UBBC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Lục Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền và vận động 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 19/KH-UBBC, ngày 11/3/2021 của Ủy ban bầu cử 

huyện Bạch Thông về việc ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền và vận động 

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: 11- KH/ĐU, ngày 22/01/2021 của Đảng ủy xã Lục 

Bình về lãnh đạo 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: 06/KH- UBBC, ngày 03/3/2021 của Uỷ ban Bầu cử 

xã Lục Bình về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội dồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Để tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử 

trên địa bàn xã đúng pháp luật, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả, đồng thời tạo 

không khí sôi nổi, phấn khởi chào mừng cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Lục Bình 

xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng, 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, vận động bầu cử góp phần tích cực vào việc xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; 

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 và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

- Công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, 

định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu 

cử của tỉnh, huyện; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của địa 

phương và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; phù hợp với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử (trước, 
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trong và sau cuộc bầu cử); bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô 

trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.  

- Nội dung và hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với 

trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm. 

- Việc thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử phải phù hợp với công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THÔNG TIN, TUYÊN 

TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 

1. Nội dung,  

1.1. Nội dung thông tin, tuyên truyền bầu cử 

- Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân 

tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, Đất nước ta sau 35 năm 

đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua 

những khó khăn, thách thức, nhất là công tác phòng chống đại dịch Covid – 19. 

- Thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật, chủ trương, quan điểm lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện về cuộc bầu cử. 

+ Văn bản của tỉnh: hoạch số 01/KH-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu 

cử tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 06/KH-UBBC ngày 

03/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về kiểm tra, giám sát công tác đại biểu Quốc 

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

+ Văn bản của huyện: Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 25/02/2021 của Ủy 

ban bầu cử huyện Bạch Thông về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch 

số 41/KH-UBND, ngày 24/02/2021 của UBND huyện Bạch Thông về Tổ chức đợt 

thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;  

+ Văn bản của xã: Kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 22/01/2021 của Đảng ủy xã 

Lục Bình về việc Lãnh đạo 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 tin, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và 

chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực 

hiện); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành cũng như cử tri 

trên địa bàn, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.  

- 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. 

- Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân cùng phát hiện đấu tranh, phản bác thông 

tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, 

gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.  
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- Tuyên truyền, vận động mỗi 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 XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026.  

Lưu ý: Các cử tri đi bầu cử tuyệt đối không bầu thay, bầu hộ cho tất cả các 

thành viên trong gia đình để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi 

Cử tri.  

- Thông tin, tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp 

luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử 

tri. Tuyên truyền về trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các 

đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

1.2. Hình thức thông tin, tuyên truyền bầu cử  

- Trên hệ thống truyền thanh của xã. 

- Trên hệ thống Trang thông tin điện tử của xã. 

- Thông qua tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, tổ chức chính trị xã hội 

và các thôn trên địa bàn. 

- Tuyên truyền trực quan: Băng rôn, treo cờ Tổ quốc, hoạt động văn hoá, văn nghệ… 

1.3. Thời gian thông tin, tuyên truyền bầu cử 

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức theo 

các đợt, cụ thể như sau: 

Đợt 1: Từ nay đến ngày 22/4/2021 

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

ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri.  

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc 

phá hoại cuộc bầu cử. 

- Tuyên truyền kết quả Hội nghị hiêp thương, danh sách chính thức những 

người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn 

do cơ quan thẩm quyền cung cấp. 

Đợt 2: Từ ngày 23/4 đến ngày 23/5/2021 

- Tăng cường công tác thông tin, 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.  

- Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí 

phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. Tuyên truyền đấu tranh, 

phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử. 

- Tuyên truyền, vận động mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu 

cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

vào ngày 23/5/2021. 

Đợt 3: Từ ngày 23/5 đến ngày 10/6/2021 

- Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử.  
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- Cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả bầu cử (nếu có đề nghị). 

- Tuyên truyền về các hoạt động và kết quả phong trào thi đua chào mừng, 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. 

- Tổng kết đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử. 

2. Hình thức tuyên truyền, thời gian vận động bầu cử 

1.1. Nội dung vận động bầu cử 

- Thông tin tuyên truyền sử, quá trình công tác của những người ứng cử đại biểu 

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

1.2. Hình thức vận động bầu cử 

- Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, 

các hội, đoàn thể xã, thôn. 

- Đăng tải chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên trang 

thông tin điện tử của địa phương, hệ thống đài truyền thanh cơ sở để cử tri biết. 

- Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội 

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

1.3. Thời gian vận động bầu cử: Từ ngày 28/4 đến trước 7h00 ngày 

22/5/2021. 

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ! 

2. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

3. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền 

và nghĩa vụ của mỗi công dân ! 

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân ! 

5. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 

XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ! 

6. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực 

tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 

Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ! 

* Thời gian căng treo băng zôn khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc hộ gia đình: từ 

ngày 10/5 đến hết ngày 27/5/2021.   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách Văn hóa - Thông tin xã 

Chủ trì tham mưu tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
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- Phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng ủy xã chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền 

về các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử cho các thôn thường xuyên, kịp thời 

hoặc đột xuất khi cần thiết. 

- Phối hợp với Người làm công tác Đài truyền thanh thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều 

hình thức theo quy định; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền. 

- Tham mưu, đề xuất treo băng zôn tuyên truyền tại khu vực trung tâm xã để 

phục vụ công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. 

2. Công chức Văn phòng - Thống kê xã  

Chủ động liên hệ với Phòng Nội vụ huyện để cập nhật thông tin, tài liệu 

tuyên truyền về cuộc bầu cử cho Ban thông tin, tuyên truyền xã thực hiện tuyên 

truyền bầu cử. 

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Chủ động xây dựng Kế hoạch phổ biến, 

tuyên truyền Pháp luật về cuộc bầu cử. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội: 

Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và 

nhân dân về cuộc bầu cử; thông qua sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các phong trào, 

hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Quán 

triệt hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tham gia đi bầu cử đầy đủ, nhanh chóng 

kịp thời gian quy định và vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền và 

nghĩa vụ công dân đi bầu cử theo quy định của Pháp luật,  

Tuyệt đối không bầu hộ hoặc bầu thay cho tất cả mọi thành viên trong gia 

đình để đảm bảo nghĩa vụ quyền lợi của mỗi cử tri, đảm bảo đúng nghĩa với ngày 

Hội cả nước đi bầu cử Đại biểu QuỐc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp 

Nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, 

xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử; hướng dẫn, đôn đốc công tác thông tin, tuyên 

truyền và vận động bầu cử cho cán bộ phụ trách Trang thông tin điện tử và đài 

truyền thanh xã tổ chức thực hiện. 

- Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; phát động phong trào 

thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân lập thành tích chào mừng 

cuộc bầu cử; tổ chức vận động cử tri phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chủ 

động nghiên cứu cơ cấu, số lượng đại biểu, lý lịch, chương trình hành động của 

những người ứng cử, tích cực tham gia cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định pháp 

luật; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên, 

các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để kịp thời đề xuất giải pháp 

giải quyết vấn đề nhạy cảm mới phát sinh. 

- Tổ chức tuyên truyền tại các thôn đề hướng dẫn các nội dung liên quan đến 

cuộc bầu cử. 
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5. Người làm công tác Đài truyền thanh xã: 

- Tham mưu cho Ban biên tập vận động viết bài, đăng phát thông tin, tuyên 

truyền về bầu cử trên Trang thông tin điện tử xã, Đài truyền thanh xã theo định 

hướng, hướng dẫn của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý để thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền về cuộc bầu cử; đấu tranh, phản bác với quan điểm sai trái, thù địch 

về cuộc bầu cử. Tiếp phát chương trình thời sự phát thanh và truyền hình đặc biệt 

“Ngày hội toàn dân đi bầu cử” (ngày 23/5) do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

xây dựng và số báo đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử do Báo Bắc Kạn xuất bản;  

- Tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng băng zôn, treo cờ Tổ quốc từ ngày 15/5 

đến ngày 23/5/2021. 

6. Các thôn trên địa bàn: 

- Cung cấp thông tin và tổ chức tuyên truyền về công tác vận động bầu cử trước, 

trong và sau cuộc bầu cử; các phong trào thi đua chào mừng trên địa bàn thôn.  

- Tổ chức trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động, tuyên 

truyền về cuộc bầu cử tại các điểm bầu cử; vận động nhân dân vệ sinh, chỉnh trang 

đường làng ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc trước trong và sau thời gian diễn ra bầu cử. 

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu 

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

của Ủy ban bầu cử xã Lục Bình.  

 
 Nơi nhận: 
* Bản giấy: 

- Các thôn trên địa bàn; 

- Lưu UBBC xã. 

* Bản điện tử: 

- UBND huyện BT; 

- Phòng VHTT huyện BT; 

- TTVH huyện BT; 

- Phòng Nội vụ huyện BT; 

- Ban Chỉ đạo bầu cử xã; 

- Ủy ban bầu cử xã; 

- Các thành viên Tiểu ban TTTT&VĐBC xã; 

- UBMTTQ và các đoàn thể xã; 

- Công chức chuyên môn; Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: UBBC xã. 

 

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
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