
UYBANNHANDAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TIIIXACIXALO IJôc lap - Tu do - Hanh phñc  

S& /KH - UBND Ci'ca Lô, ngày tháng 3 nám 2021 

KE HO3CH 
Tuyên truyn biu cü' 1Ehii biu Quôc hi khóa XV Va di biêu Hi dông 

nhãn dan các cap nhiêm k' 2021 — 2026 

Thirc hin Hung din s 385/HD-SVH&TT ngày 26/2/2021 cüa S Van 
hóa và The thao tinh Ngh An và Ké hoch s 03/KH-UBBC cüa Uy ban bu Cu 
thj xà Cua Là v vic tuyên truyn bu cir di biu Quc hi khóa XV va di 
biu HDND các cp nhiêrn k 2021 — 2026. U ban nhân dan thi xã Cü'a Là xây 
dirng k hoch tuyên truyn nhu' sau: 

I. MIJC IMCH YEU CAU 
1. Muc dIch 
- Tuyên truyn dê Nhân dan thy rO ' nghia, trn quan tr9ng cüa cuc bâu 

cü', tIch circ ñng ho, nêu cao tinh thn lam chü, trách nhirn cong dan, tu giác 
tharn gia bu cU' d lira chon, bu nhü'ng ngu'à'i tiêu biu, có dü các yêu cu v 
phm chit, näng hrc, uy tin tharn gia Quc hi Khóa XV, HDND các cp nhim 
kST2021-2026. 

- Nâng cao nhtn thrc cho can b, dãng viên và các tng lop nhân dan v 
quan dim, duOng 1i cüa Dâng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà nuc ye bâu ci:r; 
to sir thng nht trong toàn Dãng, sir dng thutn trong toàn xã hi, bào dam 
thirc hin thành cOng cuc bu c1r; chü dng d.0 tranh có hiu qua vOi nhung am 
mu'u, hoat dng chng phá bu cü', chng phá ch d, can trO sir nghip dôi mOi 
dt nu'Oc cüa nhân dan ta. 

- Tang cithng vai trO lãnh dto, chi dao  cüa các cp üy dáng v cOng tác 
bu cü, bào darn phát huy dan chü và si1 lãnh dao  tp trung, thng nht cüa Dãng 
trong cong tác can b. Lam cho mci cong dan nm vüng quyn igi, nghia v1i, 
trách nhiêm trong viêc xây dirng nhà nuóc trong sach,  vü'ng manh, có hiu lirc, 
hiu qua, tharn gia ti.r giác, tIch circ, chü dng d cuOc  bu cu thirc sir là ngày hi 
cüa toàn dan. 

- Thông qua tuyên truyn bu cu gop phn tIch circ vào vic xây dirng 
Dáng và h thng chInh trj trong sach, vü'ng mnh, c1ng c và hoàn thin Nhà 
nu'Oc pháp quyn xã hi chü nghia cüa Nhân dan, do Nhân dan, vi Nhãn dan; c 
vu, dng viên toàn Dâng, toàn dan và toàn quân doàn kt, sang tao,  quyt tam 
thu'c hiën thng lçii Nghj quyt dai h5i dâng các cp nhim k' 2020 - 2025 và 
Nghj quyt Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thu xiii cüa Dáng. 

2. Yêu cãu 
Cong tác tuyên truyn bu ci.1 phài ding si,r chi dao,  djnh hithng chInh trj, 

tu' tithng cüa Dâng và Hi dng Bu cu quc gia, bâo darn cht lu'gng, hiu qua, 
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tit kim, không phô truo'ng, hInh thirc; tao  không khI phn khô'i trong Nhân 
dan; gàn vói triên khai thu'c hiên nhirn v1i cüa tinh, s, ngành, da phuong, don 
v và nghj quyt dai  hi dãng b các cp, Nghj quyt Dai  hi di biu toàn quôc 
1n thu XIII cüa Dàng. 

Các boat dng tuyên truyn cn dugc tin hânh có tr9ng tam, tr9ng dirn 
vâi nhiu hInh thtrc da dng, phong phii, dern lai  hiu qua thit thii'c. Tang 
cuô'ng rng dng cong ngh thông tin trong tuyên truyn nhm truyn tài thông 
tin tói tü'ng ngu'èi dan, nhât là ngu'i dan vüng sâu, vng xa, vüng dng bào 
dan tôc thiu s dam báo nhanh chóng, kjp thñ, chInh xác. 

II. CAC HNH THU'C TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên truyn c dng tr11c quan b.ng pano, áp pIch, bang ron, khu 

hiu, man hInh led, cng chào... 
2. Tuyên truyn thông qua các hmnh thü'c: To chirc các hoat dng van hoá 

van ngh, the diic the thao, trixng bay triên lam; h tMng truyên thanh CO S, 

tuyên truyên luu dng, nói chuyn chuyên d, gii thiu sách báo 
3. Tuyên truyn trên trang thông tin din t'r cac don vj, rnng xà hi. 
III. MOT SO NO! DUNG KHAU HIU TUYEN TRUYEN 
1. Nhit 1it chào mrng Ngày bu ci.:r dai  biu Quc hi Khóa XV và dai 

biu Hi dng nhân dan các cp nhim kS'  2021 - 2026! 
2. Ngày 23/5/202 1, cir tn câ nuc di bâu cir di biu Quôc hi khóa XV 

và dai  biêu Hi dOng nhân dan các cp nhirn kS'  2021 - 2026! 
3. Ca' tn cà nu'ó'C tIch CIrC tham gia bu CU di biu QUC hi khóa XV và 

dai biêu Hi dOng nhân dan các cp nhirn k' 2021 - 2026! 
4. Bâu Cu di biu Quc hi và dai  biu Hi dng nhân dan các cap là 

quyên và nghia vij cüa rni cong dan! 
5. Bâu cü' dai  biêu Quc hi khóa XV và di biu Hi dng nhân dan các 

cap nhim k5' 2021 - 2026 là ngày hi cüa toàn dan! 
6. Sang sut 1ra ch9n nhü'ng ngu'i tiêu biu v dac, tài, xñ'ng dáng dai 

diên cho chI, nguyen v9ng và quyn lam chü cüa Nhân dan b.0 vào Quôc hi 
khóa XV và Hi dng nhân dan các cp nhim k' 2021 - 2026! 

7. Bâu Cu di biu QUC hi và dai  biu Hi dng nhan dan Cac Cap là trirc 
tiêp gop phân xây drng Nba nuó'c pháp quyn XHCN Vit Nam cüa Nhân dan, 
do Nhân dan, vi Nhan dan! 

8. Toàn Dàng, toàn dan, toàn quan thi dua 1p  thành tIch chào mü'ng cuc 
bâu cü dai  biêu Quôc hi khóa XV va dai  biêu Hi dng nhân dan các cap 
nhiêm k' 2021 - 2026! 

9. Dáng Cong san Vit Nam quang vinh muon näm! 
10. Nu'âc Cong hôa xã hi cha nghia Vit Nam muOn näm! 
11. Chñ tich  H ChI Minh vi di sng mi trong sir nghip cüa chüng ta! 

IV. TO CHU'C THV'C HIN 
1. Phông Vn hoá và Thông tin 

Tham mu'u UBND thj xâ xây drng k hoch, chi dao  tniên khai kiêm tra 
cong tác tuyên truyên bu Cu' di biu Quc hi và Hi dông nhân dan các cap 
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nhiêm kS'  2021 — 2026 g&n vó'i các hott dng tuyên truyên các sr kin chInh trj 

và 1 hôi du lich Cira Lô näm 2021. 

2. Trung tam Vn hoá, The thao và Truyên thông 

- Len 20 bang rOn, khâu hiu, tu sa, lam rnói các cum pa no tuyên 

truyn, trang trI du'ng ph& t chüc treo c Dàng c, To quOc, c hi, c vui 

ti-en các trVc  dung, các dài phân cách chào miing bu cir di biu Quc hi 

khóa XV và Hi dng nhân dan các cp nhim k' 2021 — 2026, gn vi tuyên 

truyn L hi du ljch Cira Lô 2021 ti khu trung tarn thj xà. 

- Tham muu chpn 3 — 5 dirn trung tam d xây dirng cm pa no ló'n 

- T chtrc 04 dçit tuyên truyn luu dng ye cOng tác bu ctr Quc hi và 

Hi dng nhân dan các cAp. 

- Chü trI phi hçip vi Doàn thanh niên t chi1rc d hi van ngh chào 
rni1ng thành cOng bu cu Di biu Quoc hi khóa XV và Hi nhân dan các cap 
nhiêm kS'  2021 —2026. 

- Hithng dn các phuing, các Co quan, don v t chic các ho?t dng van 
hóa, van ngh, th diic th thao chào rnirng ngày bu cir di biu Quc hi và 
Hi dng nhân dan các cAp. 

- Lp dir trü kinh phi tuyên truyn cOng tác bAu ci:r trinh Hi dng bAu cir 
Thi xã xem xét phê duyt. 

- Bat du tr ngày 5/3/2021 rn chuyên mc tuyên truyn bu cir di biêu 
Quc hi khóa XIV và Hi dng nhân dan các cap nhim kS'  2021 - 2026, gan vi 
tuyên truyên Lé hi du ljch Cü'a Là 2021 phát trên h thng truyn thanh tr thj xa 

den cc si nhrn tuyên truyn sâu rng trong mpi tng 1p nhân dan, can b, cong 
chüc, viên chirc nba nuO'c, lirc lu'çmg vu trang ye nghia, tam quan tr9ng cüa cuc 
bu ci'r; Ni dung co' bàn cüa Luât T chirc Quc hi, Lu.t TO chiLrc HDND và 
UBND; Lut bAu ci.r dii biu QuOc hi và bu cir HOi  dng nhân dan gän vth 
Nghj quyt, chuang trinh hành dng thuc hin Nghj quyt Di hi Dàng b thj xã 
1n thir VI. 

- Vit tin, bài, xay ckmg phóng sr và dua tin qua trInh trin khai t chi:rc thi.rc 
hin tü thj xà dn Co s& phát trên dài PYT'H Tinh v cOng tác chi do, triên khai và 
kt qua cuc bu ci tii thj xà. 

4. Các co quan, tru'à'ng hyc, khách san, nhã nghi 

Mi co quan, don vj, trung hoc len 02 bang rOn, Idiâu hiêu, treo c 
Dãng, c t quc, c vui, trang trI khuOn viên tai  trçi so lam vic huó'ng ye ngây 
bu cir và chào mirng L hi du Ijch Cüa Lô 2021. 

5. Phông Tãi chInh - Ké hoich: Tham mu'u cho UBND thj xâ b ti-I kinh 

phi cho cOng tác tuyên truyn bu cu. 
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6. Be ngh MIt trn To quôc vã các t chñc doãn th 

Can cir vào chirc näng nhirn v cüa rnInii phi hgp vii UBND thj xã và các 
Co quan chü'c nãng t chi.c các hott dng tuyên truyn vn dng và t chirc t& bâu 
cr di biu Quc hi khóa XV và di biu Hi dng nhân dan các cp nhim kS' 
2021 —2026. 

8. Uy ban nhân dan các phu'ô'ng 

- Chi dto dài truyn thanh bt du t11 ngày 5/3/2021 xây dirng chuyên 
im1c, tang cu'è'ng tuyên truyn sau rng trong các tAng ip nhân dan cong tác bAu 
cir di biu Quc hôi, Hi dng nhân dan các cAp. 

- Tu sü'a, lam mi pa no, ciirn tuyên truyn c dng darn bâo mi phung có It 
nhAt 30 pa nO tuyên truyn du'èng ph& trong do ch9n 1 — 3 dim khu trung tam d 
xây dmg cum pa no ló'n d tuyên truyn, len 20 bang rOn, khAu hiu, treo c dàng, 
ci t quc a trii si lam vic, nhà van hóa phuOng, khi và vn dng nhân dan treo th 
té quc trong djp t chii'c bAu c1r. 

- T chirc trang tn các di&rn bAu cü, chi do các khôi, Ca quan, tnr1ng h9c lam 
t& cOng tác tuyên truyn, tng d9n v sinh darn bão rnôi tru'è'ng xanh — sch — dçp, 
darn bào rn& khi có It nhAt 10 khAu hiu tuyên truyn phiic vii ngày bAu cir. 

- To chüc các hot dng van hóa, van ngh, TDU theo k hoch cüa thj xâ và 
dja phuung darn báo mi dja phu'ang có 2-3 hot dng van hóa, TDTT chào mirng. 

- Chi do các tru'OTIg h9c t chirc cOng tác tuyên truyn, c dng ti dja phucmg. 

Trên day l k hoch tuyên truyn cOng tác bAu cr di biu Quoc hi khóa 
XV và dai  biu Hi dng nhân dan các cAp nhim k' 2021 — 2026. U' ban nhân 
dan thj xã yêu cAu Thu tru'âng cac Ca quan, Tru'mg hoc, UBND các phuô'ng xây 
dirng k hoch ci th t chirc trin khai thirc hin.— 

Noi n/ian: 
- So VHTT Ngh An; 
- TT T1ii uS', HDND thj xã; 
- ChO tjch, các PCT UBND thj xä; 
- Bati tuyên giáo Thi u5'; 
- Các ban, ngânh, doàn the lien quan; (T/li) 
- UBND các phuOng; (TIh) 

- Luu: VT,  VH.
1
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TM.0 BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 
PHO CHU TCH 

Hoàng Van Phüc 
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