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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

                    Số:          /KH-STTTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày     tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền 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 17/KH-UBBC ngày 04/02/2021 của Ủy ban bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 

2021-2026 về triển khai thực hiện 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 4711/KH-

BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin, tuyên truyền 

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

kỳ 2021-2026; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 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 tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- 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 (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đảng, đúng pháp luật, an toàn, 

tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

- Tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, động viên quần chúng 

nhân dân nêu cao ý thức, thái độ tích cực trong việc tham gia xây dựng Nhà nước 

pháp quyền XHCN, Nhà nước 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 nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

- Công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo đúng chỉ đạo, định hướng chính 

trị, tư tưởng của Đảng, Hội đồng bầu cử quốc gia và Hội đồng bầu cử tỉnh, đảm bảo 

chất lượng, thiết thực, hiệu quả, an toàn và kiết kiệm. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nội dung Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử; các văn bản, hướng 

dẫn của Trung ương và của tỉnh Ninh Bình về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong 

bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; 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, 
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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. 

3. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của các cấp ủy đảng và chính 

quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…), 

nhất là 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. 

4. 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;  

5. 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. 

6. 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. 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.   

7. 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. 

8. 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.  

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1.  Đợt 1 (từ tháng 01/2021 đến 19/4/2021): 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở thông tin, 

tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn 

bản, quy định pháp luật liên quan với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp 

với mỗi địa phương. 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. 

- Tổ chức cho phóng viên biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ 

cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnhtham gia các hoạt động tập huấn và 

cung cấp thông tin về bầu cử theo chương trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Đợt 2 (từ 20/4/2021 đến 23/5/2021): 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc 

hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và 
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nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự 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. Trong 10 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tập trung tuyên truyền 

với tần suất cao nhất, đặc biệt là trong 3 ngày 22, 23, 24/5/2021 (trước, trong và 

sau bầu cử); tuyên truyền về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở 

các địa phương, dư luận trong nước và quốc tế.  

- Đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử. 

- Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc nhắn tin tới các thuê bao điện 

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

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

3. Đợt 3 (từ 25/5/2021 đến 18/6/2021) 

- Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- 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. 

IV. KINH PHÍ  

Thực hiện theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng 

dẫn của Sở Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 

bầu cử. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phòng Thông tin, Báo chí – Xuất bản tham mưu cho Lãnh đạo Sở Thông 

tin và Truyền thông tổ chức thực hiện Kế hoạch. Cụ thể: 

+ Tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt về công tác bầu cử; thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, phòng Văn hóa và 

thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố thực 

hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Định kỳ tham mưu tổ chức 

kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị về cuộc bầu cử 

và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định. 

+ Đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin – giao tiếp điện tử phục vụ công 

tác bầu cử; thiết lập trung tâm thông tin trong thời gian trước, trong và sau ngày 

bầu cử. 

+ Biên tập, phát hành tài liệu, ấn phẩm, phóng sự tuyên truyền về cuộc bầu 

cử để triển khai đến các cơ quan, đơn vị, thông tấn báo chí, thông tin tuyên truyền 

và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

+ Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan chuẩn bị và tổ chức Triển lãm, trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về Chủ 

tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND gắn 

với Ngày Sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình năm 2021. 

+ Xây dựng baner và chuyên mục tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Trang Thông tin 
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Điện tử của Sở; đăng tải, cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan; thường xuyên, 

kịp thời đưa tin về các hoạt động chào mừng và chào mừng thành công cuộc bầu 

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

+ Theo dõi, rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử và 

điểm các tin, bài nổi bật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên báo chí hàng ngày.  

+ Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác bầu 

cử theo sự phân công của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Phòng Bưu chính Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, đảm 

bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên 

lạc (điện thoại, chuyển phát, internet…) phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc cho cuộc 

bầu cử, đặc biệt là 03 ngày trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và 

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

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm CNTT&TT căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ chủ động phối hợp với phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản chuẩn bị các 

điều kiện về vật chất, cán bộ kỹ thuật và các điều kiện khác để thực hiện có hiệu 

quả công tác thông tin, tuyên truyền và các nhiệm vụ của Sở góp phần hoàn thành 

thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

2. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh 

- Căn cứ thời gian và nội dung tuyên truyền nêu trên, xây dựng Kế hoạch tổ 

chức và triển khai kế hoạchthông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tận dụng tối đa ưu 

thế công nghệ thông tin trong công tác truyền thông. Sử dụng đa dạng các hình thức, 

thể loại báo chí (phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, …) để thông tin toàn diện các vấn 

đề, nội dung liên quan, trong đó tập trung giới thiệu về một số nội dung, như: Tiêu 

chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; hoạt động gặp gỡ, tiếp 

xúc cử tri đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; danh sách các ứng cử 

viên và tiểu sử của người ứng cử; ý kiến cử tri, người ứng cử; thông cáo báo chí về 

diễn biến, kết quả bầu cử… 

- Xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục; xuất bản 

các chuyên đề tuyên truyền; xuất bản phụ trương, đặc san về cuộc bầu cử. 

- Đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng 

cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và việc vận động 

bầu cử trên địa bàn tỉnh. 

3. Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền 

thanh huyện, thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền về cuộc 

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

trên địa bàn huyện, thành phố. 

           - Tổ chức chức biên tập lại nội dung 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 
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kỳ 2021-2026 phù hợp với địa phương mình; đăng, phát nội dung thông tin, tuyên 

truyền cuộc bầu cử qua hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn vào thời điểm 

thích hợp…; tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan. 

 4. Các doanh nghiệp viễn thông 

 - Hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông trong việc nhắn tin tuyên truyền tới 

các thuê bao điện thoại di động để vận động cử tri trong tỉnh đi bầu cử; 

 - Xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn 

mạng lưới và an ninh thông tin, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc phục 

vụ nhu cầu thông tin liên lạc cho cuộc bầu cử, đặc biệt là 03 ngày trước, trong 

và sau cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

5. Các doanh nghiệp bưu chính 

- Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và 

an ninh thông tin; bảo đảm tuyệt đối an toàn các dịch vụ phục vụ sự chỉ đạo, điều 

hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp trong thời gian diễn ra 

bầu cử.  

- Tăng cường kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận; đề 

cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu 

chính để vận chuyển, phát tán các ấn phẩm có nội dung vi phạm pháp luật. 

VI.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 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XV và 

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

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

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

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

nhiệm kỳ 2021-2026 là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân! 

5. 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! 

6. 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! 

7. 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 XHCN Việt Nam của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân! 

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Ninh Bình thi đua lập thành tích chào 

mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
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11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả 

về Sở Thông tin và Truyền thông (qua phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản) trước 

ngày 16/6/2021 để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông(để b/c); 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c); 

- Cục Thông tin Cơ sở (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c); 

- Sở Tài Chính (để p/h); 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;  

- Các doanh nghiệp bưu chính,  

viễn thông trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

 Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố; 

- Các phòng chuyên môn, 

Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hải 
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