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KE HOkCH
Tuyên truyn, p1i bin v bu Cu di biu Quc hi khóa XV
vi di biêu Hi dông nhãn dan các cap nhim k' 2021 - 2026
trên dja bàn thành phô Ba Nng
Thiic hiên Huó'ng dn s 196-ED/BTGTW ngày 20/01/2021 cüa Ban
Tuyên giáo Trung uang ye cong tác tuyên truyên cuc bâu cü dii biêu QuOc hi
khóa XY và dai biéu Hi dông nhân dan các cap nhim k' 2021 - 2026; Ké
hoach so 471 1/KH-BTTTT ngày 26/1 1/2020 cüa B Thông tin và Truyên thông
ye cong tác thông tin, tuyên truyn cuôc bâu c1r di biêu Quôc hi khóa XV và
bâu ctr di biêu Hi dông nhân dan các cap nhiêm k' 2021 - 2026 vâ HuOng dan
sO 08-HD/BTGTU ngày 28/01/2021 cüa Ban Tuyên giáo Thành üy ye cong tác
tuyên truyên cuc bâu c1r dti biu Quc hi khóa XV và bâu cir dti biêu Hi
dông nhân dan các câpnhiêrn k' 2021 - 2026, UBND thành phô xây dirng Kê
hoachtuyên truyên, phô biên ye bâu cir d?i biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu
Hti dông nhân dan các cap nhiêm kS' 2021 - 2026 trên dja bàn thânh phô Dà
Näng vi các ni dung sau:
I. MUC B1CH, YEU cAu
1. Muc dIch
a) Dy mnh cOng tác tuyên truyn d các tang lop Nhan dan nhn tht'rc
day dü nghTa, tam quan tr9ng cüa cuc bu cr di biêu Quôc hi khóa XV và
bâu cir di biêu Hi dOng nhân dan các cap nhiêm k' 2021 - 2026; thông qua
cOng tác tuyên truyên ghip ngui dan hiéu rô và néu cao tinh than lam chü, trách
nhim cOng dan, tir giác tham gia bu cir d lira chon, bu nh&ng ngii6i tiêu biêu,
cO dü các yêu câu ye phâm chat, näng li.rc uy tin tham gia Quôc hi, Hi dông
nhan dan các cap, di din thng dáng cho chI, nguyen v9ng và quyên lam chü
ciia nhân dan.
b) Truyn thông d các thng lap Nlhãn dan thành ph duçic bi& ye vic to
chirc bâu cir dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biu Hi dông nhân dan các cap
nhiêm k> 2021 - 2026 tii qun, phuang cüa thành phô Dà Nng theo Nghj quyêt
sO 11 9/2 020/QH14 ngây 19/6/2020 cüa Quc hi khóa XIV ye thI diem to chirc
mô hInh chInh quyên do thj yà môt s ca ch chInh sách dc thii phát triên thành
phODàNàng,
2,Yucu
a) COng tác tuyên truyn bu cir phâi dung six chi dao, djnh huang chfnh trj,
tix tuO'ng cüa Dâng và Hi dOng Bâu cir quOc gia, bâo darn chat 1ixcng, hiu qua,
tiêt kirn, không phO truoiig, hinh thirc; tao khOng khI phan khai trong Nhân
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dan; gn vói trin khai thuc hiên nhiêm vu cüa d.t nu'àc, b, ngãnh, dja phrnng,
dan viva Nghj quyêt dai hi dâng bô cac cap, Nghj quyêt Di hi di biêu toàn
quôc lan thu XIII cilia Dàng.
b) NOi dung và hInh thtrc truyn thông phong phü, da dng, phü hçp vâi
trInh d dan trI cilia tilrng thorn di tung, tüng khu vrc thành thj, nông thôn,
mien n1ii, cO tr9ng tam tr9ng diem; duçic thc hin thtthng xuyên và lien tlic.
Vic to chi.'rc các hoat dng tuyên truyn phài coi tr9ng chat lung, darn bão an
toàn, hiu qua, thiêt thirc, tránh phô truo'ng, hInh thüc, lang phI.
IL NOI DUNG, HINH TH15C TUYEN TRUYEN
1. Ni dung tuyên truyên
a) Tuyên truyn, nêu bat muc dIch, nghla, tAm quan trpng cilia cuc bAu
cir dai biêu Quôc hôi khóa XV và dui biêu Hi dông nhân dan các cap nhirn k'
2021 - 2026; phân tIch, lam r bôi cánh din ra sr kin chInh trj quan tr9ng nay,
do là dat nuo'c ta sau 35 näm di mâj d dat duoc nhiêu thành tiru trên rni 11th
virc di sOng cüng nhu vugt qua nh&ng khó khan, thách thic, nhât là tü djch
bnh Covid-1 9 cilia nàm 2020.
b) Tuyên truyn, ph bin sâu rng trong toàn Dàng, toân dan và toàn quãn
ye vj trI, vai trO, ch(rc näng cilia Qu6c hi, Hi dng than dan trong b may nba
nuâc; phân tIch, lam rO bàn chat Nhà nuóc ta là cilia Nhân dan, do Nhân dan, vI
Nhan dan; quyendan chü cüa Nhân dan trong vic xây dirng b may nhà ni.róc
nói chung và QuOc hi nói rieng; tuyên truyên ye chirc nAng, nhiêrn vçi,quyen
han, to chuc và boat dng cüa Quc hi theo Hien pháp 2013, Lu.t to chc
Quôc hi vâ Lu.t to chirc chInh quyn dja phi.rang; nhung dóng gop cilia Quoc
hi VitNarn trong s1r nghip xây dirng, dôi rnO'i, phát triên dat nuàc; tuyên
truyen ye vai trô, vi trI cilia Quoc hôi khoá XV trong vic thirc hin tháng içii
nghi quyet Dai hi dai biêu toàn quôc lAn thilr XIII cilia Dâng, trong cOng cuc
day manh cong nghip hoá, hin dai hoá dat nu'óc, qua trmnh hi nh.p quôc te
trong thO'i kS' dOi mdi.
c) Tuyen truyn v
nghla, tAm quan tr9ng cilia cuc bAu cr trong toàn
Dâng, toãn dan và toàn quân; các quy dinh cüa pháp lut, nhu: Hien pháp nArn
2013, Lut To chuc QuOc hôi nàm 2015 (vilra duçic bô sung mt so diêu theo
Lut so 65/2 020/QH14), Lut To chirc chInh quyên dja phuang (vüa duçc bô
sung mOt so dieu theo Lut sO 47/2019/QH14), Thông tu sO 0 1/2021/TT-BNV
ngày 11/01/2021 cilia B Nôi vçi ye "Hung dn nghip vli cong tác to chüc bâu
cu di bieu Quôc hi khóa XV và. dai biu Hi dOng nhân dan các cap nhim kS'
2021 - 2026", trong dO tp trung tuyên truyn vj trI, vai trO cilia Quoc hOi, Hi
dông nhân dan các cap; nguyen tc bAu cu, tiéu chuân di biêu, quyên bau cü và
üng cü cilia cOng dan; so hrang, ca câu dai bieu (d tuOi, vüng mien, thành
phân...); vic thârn djnh hO sa, danh sách, l ljch cüa ngu?yi du'çc gii thiu ung
cü và tçr 1mg eli; quyen 1çi và trách thim cilia cIt tn ... Chu tr9ng gi9i thiu
nhU'ng diem mâi cilia cuc bâu cli dai biêu QUÔC hi khóa XV vâ dai biêu Hi
dông than dan các cap nhim k' 2021 - 2026.
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d) Thông tin v cong tác chun bi nhân sir, các bithc hip thuung giói thiu
các üng cir viên và các hot dng gp gô, tiêp xc c1r tn cüa ngui dugc giói
thiu irng cü di biêu Quc hi klioá XV và di biêu HDND các cap nhirn k'
2021 - 2026, darn bão dan chü, birth dãng, ding 1ut.
d) Tuyên truyn d moi cir tn tir giác, tIch c'çrc, chü dng tham gia bu cir,
nghiên ciru k5 danh sách ngri üng ci dê 1ra ch9n, bâu nhQng di biêu Co dü
tiêu chuân tharn gia vào Quôc hi khoá XV va HDND các cap nhirn k 2021 2026.
e) Thông tin, tuyên truyn cti ngoi v bu ci.r, giri thiu vói cong dông
ngui Vit Nam & nithc ngoài, vói nhân dan các nu&c trên the gi&i biêt &rçlc the
thirc và không khI dan chü, minh bach, dung pháp lut trong qua trInh bâu cr;
chü dng dâu tranh phân bác nhthig thông tin, luân diu xuyên tc, sai trái cua
các the lçrc phãn dng, thà djch.
g) Thông tin v cong tác chun bi co s& vat chit, k5 thuât, darn bão an ninh
trt tir, t?o diêu kin de ci:r tn bO phiêu thun lvi.
h) Tuyên truyn các phong trào thi dua yêu nuc và cac hoat dng chào
mmg; biêu ducing kip th?yi nhng tap the và cá nhân có thành tIch xuât sac trong
cong tác bâu cr, nhât là bâu cfr & noi bién giOi, hài dáo, các v1ing con nhiêu khó
khAn, các vüng dông bào dan tc thiêu so, ton giáo.
i) Tuyên tmyn du trarth, phân bác các quan dirn sai trái, xuyên tc cüa
các the lirc thu dich lai dung bâu ccr d gay mat doàn kêt trong Dâng, chia r di
doàn kêt dan tc va chông nhtng hành vi vi phm pháp lu.t, xâm phm quyên
bâu c1r, 1rng cir cüa cong dan.
k) Tuyên truyn v k& qua bu ctr và trách nhiêrn cüa Quc hi, Hi dng
nhan dan các cap và các dti biêu trong nhim k' 2021 - 2026.
2. flInli thfrc tuyên truyn
a) Tuyên truyn trên tt câ các loaj hinh báo chI: báo hInh, báo nOi, báo in
và báo diên ti:r.
b) Tuyên truyn trên h tMng thông tin co s&: h théng truyn thanh cp
qun, huyn, phu&ng, xà;
c) Tuyên truyn trên he tMng thông tin din tcr: trang thông tin din tir cüa
các Co quan, dan vj trén dja bàn; m1ng xã hi.
d) Tuyên truyn miêng: qua di ngü báo cáo vién, tuyên truyên vien & co sâ.
d) Tuyên truyn tnrc quan: pa-no, bãng-rôn, c phu'ón, bang din tir,...; các
hoat dng triên lam, van hOa, vAn ngh.
e) Tuyên truyn trén xut ban phm: qua các poster, tp g.p, t& rai...
g) Tuyên truyn qua dich vu vin thông: gui ernail, tin nhn SMS...
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III. CAC DOT TUYEN TRUYEN TRQNG DIEM
Cong tác tuyên truyn v bu Ca di biu Quc hi khóa XV và di biki
HDND các cap nhiêrn kS' 2021 - 2026 duo'c tiên hành tr tháng 02/2021, cao
diem tr tháng 4/202 1 den ngày bâu cir 23/5/202 1 vâ sau khi kêt thüc bâu ca,
cong bô kêt qua bâu cü.
1. Tuyên truyn trn*c cuc biu cü' (bat ctiiu tr tháng 02/2021 và cao
diem tháng 4/2021)
a) Tp trung tuyên truyn Hin pháp näm 2013, Chi thj 45-CT/TW ngày
20/6/2020 cüa B ChInh trj, Chi thj s 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 cüa Thi
tuàng ChInh phü, các quy djnh cüa pháp 1ut, kê hoch, huóng dan ye bâu ci'r;
tiêu chuân ye di biêu QuOc hi, di biêu Hôi dông nhân dan các cap; quy djnh
ye giói thiu ngui üng cü', tir i.mg cir; quyên igi và trách nhim cüa
tn.
b) Tuyên truyn Chi thj s 14-CT/TU ngày 10/8/2020 cüa Ban Thung vi
Thành üy Dâ Nãng ye lãnh dto to chi'rc triên khai thirc hin Nghj quyêt sO
119/2020/QHI14 cüa Quoc hi ye thI diem to chac mô hInh chInh quyên dO thj
và mt so co chê, chInh sách dc thu phát triên thành phô Dà Nàng; Kê hoch sO
01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 cüa Uy ban bu ca thành phô ye triên khai cong
tác bâu ca dti biêu d?.i biêu Quôc hi khóa XV và bâu cir di biêu Hi dông
nhan dan các cap nhim k 202 1-2026 t?i thành phô Dà Nng.
c) Tuyên truyn nh&ng thành tiru cüa Quc hi và HDNID các cp qua các
thô'i ki, dc bit là nhng dôi mi trong boat dng 1p pháp, giám sat vâ quyêt
djnh nhQng van dê quan tr9ng cüa dat nuóc nhü'ng nàm gân day.
d) Tuyên truyn nhQ'ng dóng gop c11a Doàn dai biu Quc hi thành ph Dà
Näng trong các hoat dng cüa Quoc hôi thè'i gian qua, nhât là trong nhim kS'
2016-2021.
2.Tuyên truyên cao diem vã trong ngãy bãu cfr (tir tháng 4/2021 den
ngày bâu cü' 23/5/202 1)
a) Tip tiic tuyên truyn v tiêu chun dai biu Quc hi, dai biu HDND
các cap; quyên và nghia viii cüa ngi.thi üng ca; quyên và nghia vii cüa ca tn; các
quy djnh ye bâu ca va the thac bâu ca.
b) Tp trung tuyen truyn cOng tác chu.n bi th chüc bu ccr và khOng khI
phân kh&i, tin tu0ng cüa ca tn huOng ye ngày bâu ca.
3. Tuyên truyn sau ngày bIu cii (sau ngày bu cfl' 23/5/2021)
a) Tp trung tuyên truyn kt qua cuOc bu c& yà các boat dng chào mang
thành cOng cuc ban cir trên cà nc và thành phô Dà Nng.
b) Tuyen truyn, biu thxong kjp thai nhUng t.p th yà cá nhân có thành
tIch xuat sac trong cOng tác bâu ca trén dja bàn thãnh phô.
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IV. NHIEM VU TRIEN KIIAI
Stt

1.

Ni dung

ChU trI

Trin khai cong tác tuyên
truyên ye cuc bâu c1r di
biêu Quôc hôi khóa XV và S Thông tin
bâu cü dai biêu Hi dông và Truyên
nhân dan các cap nhiêm k' thông
2021-2026 trên báo chI và
h thông thông tin Ca s

Phi hçrp

Thôi gian
thuc hiên

- Các cci quan
báo chI thành
ph;
Tháng 02
- Trung tam Van den tháng
hóa - Thông tin 5
và The thao các
qun, huyn

-Cácccy
quan báo chI
dja phuoTig
- Cng
Thông tin
diên ti:r thành
phô;
2.

3.

Xây dirng chuong trInh,
chuyên trang, chuyên mic
tuyên tuyên trên báo chI và
nh&ng phu'ang tin nghe
nhIn phü hgp khác.

Tuyên truyn v cuc bu
cir dai biêu Quôc hôi khóa
XV và bâu ci'r dai biêu Hôi
dông nhân dan các cap
nhiêrn k' 202 1-2026 trên
cong thông tin din tü',
trang thông tin din tü, h
thông Dài Truyên thanh co
sO' cüa co quan don vj.

- Trang
Thông tin
diên ti:r cüa
HDND
thành ph;
Cac
s&,ngành,
qun, huyn

- Các sO',
ban, ngành
- UBND cac
qun, huyn

Tháng 02
den tháng
5

Tháng 02
den tháng
5
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L

Huóng din tuyên truyn
trirc quan Ye cuc bâu cà
dai biêu Quc hi khóa XV
vA bAu c& di biu Hi S& VAn hóa
và Th thao
dng nhân dan
nhim kr 202 1-2026

5.

Tuyên truyn tr1rc quan v
cuôc bu cir dai biêu Quc
hi khóa XV và b.0 cü di
biu HOi dng nhân dan các
c.p nhiêm kS' 2021-2026 S VAn hóa
cüa thành phô £à Ning và Th thao
(tuyên truyên qua panno,
ap-phich, man hInh quãng
cáo cong cong...)

6.

Xây drng và dAng tãi
banner tuyên truyên v
cuôc bu cCr dai biêu Quc
hôi khóa XV và bu ci:r dai Si Thông tin
biu Hi dng nhân dan cc và Truyên
cp nhim k' 2021-2026 thông
trén các trang thông tin din
t1r
Dim báo, dirn tin rnng
xâ hi v chuiên d cuc
bu cir dai biêu Quc hi
khóa XV và bu ci dai biu
Hi dng nhân dan
nhiêrn k' 202 1-2026

8.

- Si Thông
tin và
Truyn
thong

Phông Van hóa
vâ Thông tin;
Trung tam VAn
boa - Thông tin Tháng 02
và Th thao các
qun, huyn
Phông VAn hóa
và Thông tin;
Trung tam VAn Tháng 02
hóa - Thông tin
tháng
và Th thao các 5
qun, huyn

- Các sâ, ban,
ngánh, qun,
huyn, phung,
xä;
- COng Thông tin
di t1r thành ph&

Tháng 02
dn tháng
5

Trung tarn Thông
tin Djch v11 cong Tháng 02
dn tháng
Dà Nng (PSC)

- Doanh
nghip vin
thông

Tuyên truyn, cung cap
thông tin ye cuc bãu cü'
di biêu Quc hi khóa XV
Trung
tarn
s
Thông
tin
Tháng 02
và bu cCr dai biu Hôi
Thông tin Djch
dn tháng
ding nhân dan các 4 và Truyên
5
nhirn k 202 1-2026 qua thông
Nng (PSC)
tin nhn din thoi, rnng
xã hi
Kim tra, rà soát thông tin S& Thông tin
Tháng 01
Cong
an
thânh
lien quan dn cuc bâu c11 vâ Truyên
den tháng

7
dai biu Qu6c hôi khóa XV thông
vâ bâu c1r dai biêu Hôi
ctông nhân dan các cap
nhiêm kS' 2021-2026 trên
báo chI và mang xâ hi, kjp
thi dé xuât hung x1r 1
khi phát hin thông tin sai
lêch.

ph6;
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- Các co' quan,
dcin vj lien quan.

- Ban Tuyên
giáo Thành üy
T chic h9p báo tai dja
phuong ye kêt qua cuc T.'Jy ban nhân
10. bâu cir.
dan thành
phô

- Sâ Thông tin
và Truyên thông
- Các ca quan Tháng 6
báo chI thành
pM;
- Các ca quan
don vj lien quan.

7.

T chü'c hi nghj tng kt
Cong tác thông tin, tuyên
truyên ye CUC báu cà.Xây Ban Tuyên
dimg báo cáo tong kêt ye giáo Thânh
cOng tác thông tin, tuyên uy
truyên bâu Cfr.

- CáC Ca quan
báo chI thành
pM;
- Các si , ban,
Tháng 6
ngánh,
qun,
huyn;
- Các ca quan
dan v lien quan.

IV. TO CHIIC THIXC HIN
1. D nghj Ban Tuyên giáo Thành üy thi.thng xuyên chi dao, djnh huâng,
cung cap thông tin dê thc hin nhim vi tuyên truyên.
2. Si Thông tin và Truyn thông chü tn tharn mini UBND thành pM
thc
hiên ke hoach.
3. Các s&, ban, ngành, UBND cac qun, huyn, các co quan báo chI thành
phô Dà Nàng và các ca quan don vj lien quan can dr Ke hoach to chüc triên
khai thirc hin t?i cad ca quan, dan vj mInh.
V. KINH PH! THIXC HIJN
Các co quan, don vi, dia phi.xang ti.r can di trong ngun kinh phi chi
thu'o'ng xuyen nAm 2021 da duc UBND thânh phô cap dê triên khai th'çrc hin
các nhim v duc giao.
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VI. CITE DO BAO CÁO
Các Ca quan, dan vj gri báo cáo kt qua thrc hin K hoch tru'c ngày 15
tháng 6 nArn 2021 và báo cáo dt xuât theo yêu câu ye S Thông tin Va Truyên
thông Dà Nãng (Tang 24, Trung tarn Hành chInh thành phô, so 24, Trân Phü, Dà
Ning) dé tong hçip trInh Uy ban nhãn dan thành phô.
Trên day là K hoch tuyên truyn, ph bin v bu cir di biêu Quc hi
khóa XV và di biêu Hi dông nhân dan các cap nhim k' 2021 - 2026 trên dja
bàn thành phô Dà Näng, cac dan vj can cir nhim vi1 thxgc phân cong triên khai
thirc hin, nêu có vung mac báo cáo Uy ban nhân dan thành phô Dà Nàng (qua
Si Thông tin và Truyên thông) dê kp thii giái quyêt./.4
No'i n/ia,,:
- B Thông tin và TruyOn thông (dé báo cáo);
- ThuOng trirc Thânh Uy Dà Nng (dê báo cáo);
- UBBC Quôc hôi khóa XV và DBHDND thãnh ph
Näng khóa X nhim kS' 202 1-2026;
- Ban Tuyên giáo Thành üy;
- VAn phOng Doan DBQH Va HDND thành pho;
- Cong an thành pho;
- Các s&, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- Thành viOn Tiêu ban VAn bàn pháp 1ut và Thông tin,
truyên thông;
- Các co quan báo chI trén dja bàn thành pho;
- Cong Thông tin din tü thành phô;
- Trung tarn Thông tin Djch vii cong Dà Nng;
- Luu: VT,VHXH.

Lê Quang Nam

