
UÝ BAN BẬU CỬ HUYỆN SÔNG HINH CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
A TIEỤ BAN CỊII ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh pllúc 

CONG TAC TUYEN TRUYÊN 
, 

Sông Hinh, ngày 24 tháng 02 năm 2021 
Sô: 02fĨB-TBCĐTT 

THÔNG BÁO 
Về phân công các thành viên Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu 
cử đại biễu Quốc hội khoả XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện 

Căn cứ Quyết định số O7/QĐ-,UBBC ngày 03/02/2021 cúa Uý nan bầu cử 
huyện Sông Hỉnh vê việc thành lập Tiêu bạn chỉ đạo Công tác tzglên truyên,' 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TBCĐ ngày 24/02/2021 của Tiếu bạn chỉ đạo 
công tác tuyên truyền đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biếu HĐND Các Cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026,° Tiếu bạn chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử đại biếu Quốc hội 
khơá XV và đại biếu HĐND các cấp nhiệm kỳ 202 I - 2026 phân công các thành viên 
trong Ban chỉ đạo tuyên truyền như Sau." 

1. Ông Ksor Y Phun - UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, 
Phó Chủ tịch Uỷ ban hầu cử, Trưởng Tiểu Ban chỉ đạo 

- Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Tiễu ban chỉ đạo, chịu trách 
nhiệm trước Ban Thường Vụ, Thường trực Huyện uý, Uỷ ban bâu cử huyện Vê Công 
tác thông tin, tuyên truyên bâu Cử trên địa bàn huyện; 

- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để báo cáo Ban 
Thường Vụ, Thường trực Huyện uỷ, UBND và Uỷ ban bâu cử huyện Vê công tác 
thông tin, tuyên bâu cử đê chỉ đạo giải quyêt kịp thời; 

- Theo đõi công tác tuyên truyền địa bàn: Thị trấn Hai Riêng Và Xã Đức Bình 
Đông. 

2. Ông Nguyễn Như Đông - HUV, Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin, 
Pbó trưởng Tiễu Ban cllỉ đạo 

- Giúp Việc Trưởng Tiểu ban Và chịu trách nhiệm Về nội đung công tác thông 
tín, tuyên truyên Vê bâu cứ; 

_ 
- Theo đõi nắm tình hình Và kiểm tra, đôn đốc các CƠ quan, ban, ngành, đoàn 

tnê huyện và UBND các Xã, thị trân trong triên khai công tác thông tín, tuyên truyên 
bâu cử. Phụ trách gông tác tllông tin, tuyên truyên trên Công/trang thông tin điện tử 
huyện, Xã Và hệ thông truyên thalìh xã; 

- Theo dõi công tác tuyên truyền địa bàn: Xã Ea Ly.
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3. Ông Phan Ngọc Cường - Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao và 
Truyền thanh - Truyền hình huyện, Phó trưởng Tiễu Ban chỉ đạo 

- Giúp việc Trưởng Tiểu ban; Chịu trách nhiệm công tác thông tin, tuyên 
truyên trực quan, cô động trên địa bàn huyện; trên Sóng truyên thanh của Trung tâm Văn hoá - Thê thao Và Truyên thanh - Truyên hình huyện Và tuyên truyên trên Các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Theo dõi công tác tuyên truyền địa bàn: Xã Đức Bình Tây. 
4. Bà Nay Hờ Nhơn - HUV, Chũ tịch Hội LHPN huyện, Uỷ viên Tiễu Ban 

chỉ đạo 
- Chi đạo công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội LPIPN huyện; phổi hợp Với Hội Cựu Chiên binh Và Cac đoàn thê trong công tác tuyên truyên, Vận động hội Viên phụ nữ, hội Viện cựu chiên binh Và Các tâng lớp nhân dân tích cực tham gia bâu 

cử; 
- Theo dõi công tác tuyên truyền địa bàn: Xã Ea Bia. 
5. Ông Ksor Y Sơn - HUV, Chũ tịch Hội Nông dân huyện, Uỷ viên Tiểu Ban chỉ đạo 
- Chí đạo công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội Nông dân huyện; phổi hợp Với các đoàn thê trong công tác tuyên truyên, Vận động hội Viên nông dân Và các 

tâng lớp nhân dân tích cực tham gia bâu cử; 
- Theo dõi công tác tuyên truyền địa bàn: Xã Ea Lâm 
6. Ông Phan Thanh Quyền - Phó trưởng Ban Tuyên giảo Huyện uỷ, Uỷ viên Tiểu Ban chỉ đạo 
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác tuyên truyền đổi Với các tổ Chức CƠ Sở đảng trực thuộc_ Huyện uý; hướng dân đội ngũ báo Cáo Viên, tuyên truyện Viên CƠ Sở 

Vê Công tác tuyên truyên bâu cử Và theo dõi năm bãt dư luận Xã hội kịp thời báo Cáo 
Tiêu ban chỉ đạo; 

- Theo dõi Công tác tuyên truyền địa bàn: Xã Sơn Giang. 
7. Ông Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Uý viên Tiểu Ban chỉ đạo 

q 
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác tuyên truyền đối Với khối dân Vận CƠ 

Sở, tô dân Vận thôn, buôn, khu phô; phôi họp với Mặt trận Tô quôc, các đoàn thê 
theo dõi, năm bãt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân kịp thời báo cáo Tiêu ban chỉ đạo; 

- Theo dõi công tác tuyên truyền địa bàn: Xã Ea Bá. 
8. Ông Trần Ngọc Điệp - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện, Uỷ viên Tiểu Ban chỉ đạo 
- Chi đạo Công tác tuyên truyền trong hệ thống Công đoàn huyện; phối hợp 

xíới Các đoàn thê trong Công tác tuyên truyên, Vận động đoàn Viên công đoàn Và Các tâng lớp nhân dân tich cực tham gia bâu cử;



3 

- Theo dõi công tác tuyên truyền địa bàn Xã: Ea Trol. 
9. Ông Hồ Vĩnh Hưng - Phó Bí thư Huyện Đoàn, Uỷ viên Tiễu Ban chỉ 

đạo 

` 

- Chí đạo công tác, tuyên truyền trong hệ qthống Đoàn Thanh niên Cệng sản 
Hô Chí Mính huyện; phôi hợp Vớí Các đoàn thê trong Công tác tuyên truyên, Vận 
động đoàn Vìên, hội viên thanh niên và các tâng lớp nhân dân tích cực tham gia bâu 
cử; 

- Theo dõi công tác tuyên truyền địa bàn: Xã Ea Bar. 
10. Ông Hoàng Đức Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao 

và Truyền thanh - Truyền hình huyện, Uỷ viên Tiễu Ban chỉ đạo 
- Chịu trách nhiệm công tác tuyên truyềnọtrực`quan tại trung tâln thị trấn Haì 

Riêng Và công tác trang trí, khánh tiêt tại các điêm bâu cử. 
- Theo dõi Công tác tuyên truyền địa bàn: Xã Sông Hinh. 
Trên đây là Thông báo phân Công trách nhiệm thàrrh viên Tiểu Ban chỉ đạo 

tuyên truyên bâu cử đại biêu Quôc hội khoá XV Và đại biêu PIĐND các Câp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Sông Hình./.

~ ~~ 
~ ~ N0'ỉ nhận: TRƯỞNG TIỂU BAN 

- Thường trực IIĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Uý ban bầu cử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các thành viên Tiểu ban Chí đạo tuyên truyền; 
- Lưu VT. 

Phó Chũ tịch UBND huyện



UÝ BAN BẦU CỬ HUYỆN SÔNG HINH CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TIỂU BAN CHỈ ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CONG TÁC TUYÊN TRUYÊN 
, 

Sông Hỉnh, ngày 24 tháng 02 năm 2021 
Sô: 01/ICH-TBCĐTT 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thông tín, tuyên truyền bầu cử đại biểu 

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

- Căn Cứ Hzfóng dẫn Số 69-HD/ẸTGTW ngàyọ20/01,/2021 cúa Bạn Tuyên 
gỉđo Trung ương Đê Tuyên truyên cuộc bâu cử đại biêu Quôc hội khoá XV và đại 
biêu HĐND các câp nhiệm kỳ 202] - 2026,' 

- Căn cứ Kế hoạph số 01/KH=TBC"DTT ngày 04/02/2021` cúa "Tỉếzi bạn chỉ 
đạạ công tác tuyên truyên tính Plgú Yên vê thôngỈtin, tzglên truyên cuộc bâu cử đại 
biêu Quôc hội khoá XV và đại biêu HĐND các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026,' 

-`Cărg cứ Kế hoạch số Q1/KH-UBBỢC ngày 22/01/2021 của Uý bạọn bầu cứ 
hựyệnlvê triên khaí công tác bâu cử đại biêu Quôc hội khoá XV và đại biêu HĐND 
các câp nhiệm kJ`1 2021 - 2026 trên điạ bàn l1uyện,' 

- Căn cứ Qzgyết cỉtỉnh số 07/QĐ- UBBC ngày_03/02/2021 cúa,ộ_Uỷ Igan bầu cử 
huyện Sông Hỉnh vê việc thành lập Tiêu bạn chỉ đạo công tác tltjỉên truyên,' 

` 
T iếu bạn chỉ đạo công tác tuyên truyền bạn hàạh kế hoạch thông tín, tzgxên 

truyên bâu cử đại biêu Quôc hội khoá XV và đại biêu HĐND các câp nhiệm kỳ 
2021 - 2026 trên địa bàn huyện Sông Hỉnh như Sạu.' 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU 
1. Mục đích và ý nghĩa 
- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu PIĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 được tiến hàlĩh vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật). Đây là Sự kiện 
chính trị quan trọng của đất nước nhằln lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, 
xứng đáng đại diện cho ý chi, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong 
Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới góp phần tích cực vào Việc xây dựng, 
củng cổ và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, Vì nhân dân dưới Sự lãtih đạo của Đảng Cộng Sán Việt Nam. Vì Vậy Việc 
thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV Và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của 
Cuộc bầu cử, tich cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm Chủ, trách nhiệm công dân, tự 
giác tharrl gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu Cầu Về 
phẩln chất, rlăng lực, uy tin tharn gia Quốc hội, IIĐND các cấp, đại diện xứng đáng 
cho ý chi, nguyện Vọng Và quyền Iàln chủ của nhân dân; 

- Tạo không khi 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
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pháp quyền XHCN, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, Vì nhân dân, làm cho 
ngày bâu cử thực Sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

2. Yêu cầu 
- Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử phải đúng pháp luật, đảm 

bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao Và phù hợp Với tình hình, điều kiện của huyện, nhất là 
tinh hình điễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng thời tạo bầu không 
khi Sôi nổi Và phấn khởi chào mừng cuộc bầu cử; 

- Chủ động đấu trarlh phản bác những thông tin, luận điệu Xuyên tạc, Sai trái 
của các thể lực phán động, thù địch về Cuộc bầu Cứ Quốc hội khoá XV Và đại biểu PIĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kịp thời phê phán, uốn nắn những biểu hiện 
lợi dụng khiếu nại, tố cáo để làm mất đân chủ, 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; 

- Công tác tuyên truyền phải được tiển hành liên tục, Sâu rộng Song Song Với 
lộ trình trước, trong Và Sau bầu cử với nhiều hình thức phong phú, hiệu quá. Trong 
quá trình thực hiện cần gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tinh Đảng bộ lần thứ 
XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX Và nhiệm Vụ phát triển kinh tế 
- Xã hội 5 năm 2020 - 2025; kết hợp Với tuyên truyền bầu cử Với tuyên truyền các 
ngày lễ lớn trong cùng thời điễm. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYÊN 
1. Tuyên truyền Về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016; phân tich, làm rõ 
bối cảnh diễn ra Sự kiện chính trị quan trọng này gắn Với ký niệm 36 năm Ngày 
thàrlh lập huyện (1985 - 2021) Và 410 năm Phú Yên hình thành Và phát triển ( 1611 
- 2021), nhấn mạnh những thành tựu mà đất nước, tinh Phú Yên đạt được Sau 35 
năm đổi mới, 32 năm tái lập tinh Và những nổ lực Vượt qua những khó khăn, thách 
thức, nhất là từ dịch bệnh Covíd-19 của năm 2020. . .; 

2. Tuyên truyền các chủ trương, quan điểm lãrlh đạo, chỉ đạo Về cuộc bầu cử 
được nêu trong Chi thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chinh trị về lãnh đạo 
cuộc bầu cứ đại biểu Quốc hội khóa XV Và đại biểu Hội đồng nhân dân các Cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chi thị Số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ Về Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các Cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
các CƠ quan Trung ương, của tinh và của huyện như: 

- Úy bạn Thường Vụ Quốc hội: Nghị quyết Số l185fNQ-UBTVQH14 về dự 
kiển Số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV; Nghị quyết Số 1186/NQ-UBTVQHI4 Về Việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, Việc giới thiệu 
người ứng cử đại biều HĐND cấp Xã ở thôn, tổ dân phố, uiệc hiệp thương, giới 
thiệu người ửng cử, lập danh Sạch người ửng cửIđạiIbiêu Quôc hội và đại biêu`Hội 
động dân trong hâu cử bô gung; Nghị quyêt Sô 1187/NQ-UBTVQH14 Vê dự 
kiên cơ câu, thàI1h phân, phân bô Sô lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. . .;
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- Ủy ban Kiểm tra Trtlng ương: Hướng dẫn số 13-HDÍUBKTTW, ngày 
02/12/2020 về Việc giái quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ 
chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; 

- Hội đồng Bầu cử quốc gia Và Úy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Nghị 
quyết liên tịch số 09/2021/NQLT=UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 
15/01/2021 về hướng dẫn quy trình hiệp thuơng, giới thiệu người ứng cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 u 2026; 

- Các Văn bản của Tinh: Chi thị Số 37-CT/TU, ngày 10/8/2020 Ban Thường 
Vụ Tinh ủy Về lãrlh 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; Chi thị Số 01/CT-UBND ngày 
11/01/2021 của UBND tinh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kể hoạch 
Sổ 04/KH-UBBC ngày 20/O1/2021 của Ủy bạn bầu cử tỉnh Về triển khai công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021 u 2026 trên địa bàn tinh Phú Yên... 

- Chi thị Số O1-CT/IIU, ngày 25/9/2020 của Ban Thường Vụ Huyện uý 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; Kế hoạch số 01/I<H-UBBC ngày 
22/01/2021 của Uỷ bạn bầu cử huyện Về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc 
hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 u 2026 trên địa bàn huyện. 

3. Tuyên truyền, phổ biến Sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân 
trong huyện cậc quy định của pháp luật liện quan, như: Hiến pháp năm 2013, Luật 
T ô chức Quôc hội năm 2015, Sửa đôi bô Sung một Sô điêu theo Luật Sô 
65/2020/QH14, Luật Tố chức chính quyền đỉa phưong và Sửa đối bố Sung một số 
điều theo Luật số 47/2019/QH14 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân năm 2015, Thông tư Số.' OI/2021/TT-BNI7, ngày 1 I/01/2021 cúa Bộ 
Nội vụ về "Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tố chức bầu Cứ đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biếu Hội đồng nhân dân các câịp nhiệm kỳ 2021 - 2O26", trong đó tập 
trtmg tuyên tI'uyền Vị trí, Vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân đân các Cấp; nguyên 
tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ửng cử của công đân; Số lượng, cơ 
cấu đại biểu (độ tuổi, v1`1ng miền, thàrih phần.. .); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, 
lý lịch của người được giới thiệu ứng cử Và tự ửng Cử; quyền lợi Và trách nhiệm 
của cử tri; quyền, nghĩa Vụ Và trách nhiệm của công dân trong việc Xây dựng bộ 
máy nhà nước trong Sạch, V1”l'ng mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Chú trọng 
giới thiệu những điêm mới của cuộc bâu cử đại biêu Quôc hội khóa XV Và đại biêu 
Hội đồng nhân đân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

4. Tuyên ưuyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy và chính quyền các 
cấp đối Với công tác bầu cứ (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn 
mạrlh Vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngàrlh, cơ quan, đơn Vị Và cử tri 
góp phần Vào Sự thành công của cuộc bầu Cử. Tập trtlng tuyên truyền không khí 
dân chủ, đúng pháp luật t1'ong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi Và 
trách nhiệm của cử tri.
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5. Tuyên truyền nội đung các`hộí nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu 

Quôc hội khoá XV Và đại biêu Hội đông nhân dân các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
6. Tuyên truyền ̀ CáC bước của quy trinh hiệp thương đại biểu Quốc hội khoá XV Và đại biêuIHội đông dân pác câp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Nội đung Và 

thời gian theo kê hoạch của Uy bạn bâu Cử huyện). 
7. Đăng tải, thông báo darlh Sách người ứng Cử; địa điểm Các khu Vực bầu 

Cử. 

8. Tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp Xúc ,CỨ tri, Vận động bầu ̀ cử, 
Chương tlình hành động của người ứng cử đại biêu Quôc hội, đại biêu Hội động 
nhân dân (từ ngày 03/5/2021 đên trước 05 ngày 22/5/2021). 

9. Thông tin, tuyên truyền Về công tác Chuẩn bị CƠ Sở Vật Chất, kỹ thuật, báo 
đậm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bó phiếu thuận lợi; kịp thời 
đâu tranh, phán bác thông tin, quan điêm Sai trái, Xuyên tạc phá hoại cuộc bâu cử, 
lợi dụng bầu cử để kích động, gậy rổi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
chổng phá Đảng Và Nhà nước. 

010. Thông tin, tuyên truyền, Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV Và 
đại biêu Hội động nhân đân Các Cập nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

11. Tuyên truyền Các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động Chào 
mừng; biêu đương kịp thời những tập thê Và cá nhân có thàrlh tích xuât Săc trong 
công tác bâu Cử, nhât là Ở Vùng Sâu, Vùng Xa, Còn nhiều khó khăn, các Vùng đông 
bào dân tộc thiêu Sô, tôn giáo. 

IH. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYÊN 
Công tác thông tín, tuyên truyền về cuộc bầu cứ cần được tiến hành liên tục, 

đông bộ, băng nhiêu hình thức Sinh động, phong phú khác nhau. Cụ tl1ê.° 
1. Tiếp đẫy mạnh công tác tuyên truyền trực quan 
- Treo băng rôn, pano, CỜ phướn, bảng điện tử các Cổng chào, tại nơi Công 

cộng Và trụ Sở làm Việc của CƠ quan, đơn Vị và treo cờ Tổ quốc dọc tuyển đường 
trước trụ Sở cơ quan, đơn Vị Và Xây dựng mới một Số cụm pano, áp phích tại trung 
tâm thị trấn Hai Riêng Và tại một Sổ ngã ba, ngã tư. 

- Căn gú tình hình dịch bệnh COVỊD-19, tổ chức các hoạt động vận hóạ - 
Văn nghệ, thê thao Vớiq quy mô` phù hợp đê chào mừng cuộc bâu cử đại biêu Quôc 
hội khoá XV và đại biêu Hội đông nhân dân các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Đẫy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông till đại chúng 
- Mở chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề Và tăng thời lượng tuyên truyền 

Về bầu cử trên Sóng truyền thalìh huyện, Xã; Xây dựng các chương trình tọa đàm, 
trạo đổi, thảo luận, phóng Sự,... đăng tải, giới thiệu điểm mới của luật bầu cử; đăng 
tải datlh Sách ứng cử Viên, tiểu sử những người ứng cứ; đăng tái cuộc thi tìm hiểu 
Về Cuộc bầu Cử do Trung ương tổ Chức. . .; 

- Tổ chức tiếp phát đầy đủ gác chươngtrình phát tharlh của Đài Tiếng nói 
Việt Nam Và Đài Phát thanh - Truyên hình Phú Yên;
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- Đối Với`hệ thổng` tI'uyền thanh xã: Tổ chức biên tập lại nội đung thông tin, 
tuyên truyên Vê cuộc bâu cử phù hợp Với điêu kiện, tình hình cụ thê của địa 
phương mình Và tô chức phát thanh qua hệ thông đài truyên tharlh Xã Vào thời điêm 
thích hợp. 

- Mở chuyên mục về Bầu cử đại biểu Quốc hội, I-IĐND các cấp trên Cổng 
thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử Xã đê đãng tái các chủ trương, nghị 
quyêt, hướng đân Vê tô Chức bâu cử Và đưa tin, bài, ảnh Vê bâu cử. 

3. Tuyên truyền trên không gian mạng 
Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức đăng tải các thông tin, bài 

Viêt, nội dung liên quan công tác bâu cử đại biêu Quôc hội khoá XV Và đại biêu 
Hội đông nhân đân các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên các trang mạng Xã hội như 
Facebook, Zalo, Youtube, Lotus,... Đông thời theo dõi, phát hiện, báo cáo, Xử lý 
kịp thời các thông tin xâu, độc, chông phá công tác bâu cử. 

4. Tuyên truyền miệng bằng các hình thức 
Tổ chức hội nghị báo cáo Viên, tuyên truyền Viên cơ Sở, sính hoạt câu lạc bộ 

thời Sự, Sinh hoạt đáng, Sinh hoạt các đoàn thê: Phụ nữ, nông đân, cựu chiên binh, 
tharlh niên, công đoàn, các tô chức xã hội - nghê nghiệp đê tọa đàm thông tin, 
tuyên truyên, phô biên quán triệt công tác chuân bị, tô chức bâu cử đại biêu Quôc 
hội khoá XV Và đại biêu Hội đông nhân dân các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giới 
thiệu những nội dung chủ yêu, quan trọng của Luật Bâu cử đại biêu Quôc hội Và 
đại biêu Hội đông nhân dân... 

5. Các phương thức tuyên truyền khác 
- Cấp phát các ấn phẩrn của Trung ương, của tinh như: Sổ tay bầu cử, tờ rơi, 

Luật Bâu cử đại biêu Quôc hội Và đại biêu Hội động nhân dân; trarlh cô động Vê 
bâu cứ; các tài liệu Vê cuộc bâu cử, các bản tin, phụ trương, đặc San Vê cuộc bâu 
cử... đê tuyên truyên rộng rãi trong cán bộ, đảng viên Và nhân dân. 

- Tổ chức thaII1 gia các cuộc thi tìm hiễu, thuyết trình, trắc nghiệm tìm hiễu 
Vê cuộc bâu cử đại biêu Quôc hội khoá XV Và đại biêu Hội động nhân dân các câp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong cán bộ, đáng Viên Và nhân dân. 

- Tổ chức nhắn tin tuyên truyền tới các thuê bao điện thoại di động để Vận 
động cử tri đi bâu cử. 

- Thông tin, tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan (tổ chức 
cho học Sinh đi cô động); tô chức tuyên truyên băng Xe lưu động.. .. 

- Thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, các lớp tập huấn. 

A IV. THỜI GỊAN VÀ IZIẾN ĐỘ TRIỂN I<I-IAI CÁC HOẠT ĐỘNG THONG TIN, TUYEN TRUYEN 
1. Đọ't 1 (từ tháng 01/2021 đến 15/4/2021) 

` 
- Xây dựng và thông qua kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc 

bâu cử; phân công trách nhiệm các thàlìh Viên. 
- Phô biên các văn bản, tài liệu về bầu cử.
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- Các CƠ quan, đơn Vị Và UBND Xã, thị trấn Xây dựng kề hoạch thông tin, 
tuyên truyên cụ thệ Vê cuộc bâu Cứ. 

- Tổ chức Và tham gia các hội nghị, tập huấn của huyện, của tinh Và của 
Trung ương Vê công tác thông tin, tuyên truyên Vê cuộc bâu cử. 

- Kiểm tra một số địa phương, đơn vị về tình hình triển khai kế hoạch, nội 
dung công tác thông tin, tuyên truyền Về Cuộc bâu cử. 

- Tổ Chức treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích. ..Và tổ chức Ngày chạy 
Olympic Vì Sức khóe toàn dân hướng ứng Tháng hoạt động thê dục, thê thao cho 
mọi người nărn 2021 Và tuyền truyên Vê Cuộc bâu cử Và tô Chức trên địa bàn 
huyện. 

2. Đọt hai (từ ngày 16/4/2021 đến 23/5/2021) 
- Tăng cường tuyên truyền Về tiều chuẩn đại biều Quốc hội, tiêu chuẩn đại 

biêu Hội đông nhân dân các câp; quyền Và nghĩa Vụ của người ửng Cử; quyên Và 
nghĩa Vụ của cử tri; các quy định Vê trình tự bâu cử và thê thức bâu cử. 

- Tuyên truyền các nội dung Và diễn tiển cụ thể về công tác chuẩn bị bầu cử 
trên phạm Vi toàn huyện. 

- Đôn đốc, kiểm tra công tác thông tín, tuyên truyền bầu Cử. 
- 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tập trung tuyên truyền Với tần Suất 

cao nhât. Trong ngày bâu cử 23/5/2021, tập trung thông tin, tuyên truyên Vê không 
khi bâu cử; diên biên, tiên độ, kêt quả bâu cử Ở các địa phương; tâm tư, tình Cảm 
Và dư luận của Cử tri Và nhân dân. 

- Tổ chức họp báo trước bầu cử. 
- Tiếp tục tổ chức Các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ nhằm tuyên truyền Về 

cuộc bâu cử trên địa bàn huyện. 
3. Đọ1 3 (từ ngày 24/5/2021 đến 10/6/2021) 
- Tập trung thông tin, tuyên truyền Về i<ết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc 

hội, Hội động nhân dân các câp Và các đại biêu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
- Tổ chức hội Iighị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền Về cuộc bầu cử. 
V. KIIẨU HIỆU TUYÊN TRUYÊN 
`1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đông nhân dân Các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 
02. Ngày`23-5-2021, Cử tri qá nước đi bầu Cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biêu Hội đông nhân dân Các Câp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 
3. Cử tri huyện` Sông Hinh tích cụp tharn gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Và đại biêu Hội đông nhân dân Các Câp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 
4. Bầu cử đại biểu Quốc hội Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền 

và nghĩa Vụ của môi công dân!
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5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

câp 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 chi, nguyện Vọng và quyên làm chủ của Nhân dân bâu Vào Quôc hội khóa XV và Hội đông nhân dân các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 
I 

7. Bầu cử đại biếu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân đân các cấp là trực 
tiêp góp phân xây dựng Nhà nước pháp quyên XHCN Việt Nam của Nhân dân, do 
Nhân dân, Vì Nhân dân! 

8. Toàn Đáng, toàn dân, toàn quân huyện Sông Hinh thì đua lập thành tích 
chào mừng cuộc bâu cử đại biêu Quôc hội khóa XV Và đại biêu Hội đông nhân dân 
các câp 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! 
11. Chủ tịch Hồ Chi Minh Vĩ đại Sống mãi trong Sự nghiệp của chúng ta! 
V. TÒ CHỨC HIỆN 
1. Phòng Văn hoá và Thông till huyện 
- Là cơ quan thường trực của Tiểu bạn chỉ đạo công tác tuyên truyền; chủ trì 

Xây dựng kê hoạch công tác thông tin, tuyên truyên Vê cuộc, bâu cử; thường Xuyên 
định hướng, hướng dân công tác tuyên truyên Vê bâu cử; phôi hợp cƠ`quan liên 
quan cung câp các tài liệu, Văn bản phục Vụ cho công tác tuyên truyên bâu cử đên 
các thành viên Tiêu ban Và các cơ quan tuyên truyên; 

- Có kế hoạch hướng dẫn Về nội dung hoạt động thông tin, tuyên truyền trên 
hệ thông truyên tharlh xã; trên Công/t1'ang thông tin điện tử huyện, Xã Và công tác 
tuyên truyên, cô động tại các cơ quan, đơn Vị, UBND các Xã, thị trân; 

- Hướng đẫn công tác trang trí, khárlh tiết tại các điểm bầu cử; 
- Tổ chức tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. 
2. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện 
- Xây dựng kể hoạch tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyọền, cổ 

động trực quan trên pa nô, áp phích, trarlh cô động, bảng điện tử, triên lãm, tô chức 
tuyên truyên băng xe lưu động; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thạo phù hợp với tinh hình 
thực tê, nhât là diên biên phức tạp của đại dịch COVID-19, chú trọng tới lghu Vực 
diên ra bâu cử, V1`u1g Sâu, V1`1ng xa, Vlìng khó khăn, đông bào dân tộc thiêu Sô. 

- Tổ chức trang trí, khárlh tiết tại các điểm bầu cử; 
- Mở chuyên mục phục Vụ tuyên truyền bầu cứ đại biểu Quốc hội và PHĐND 

các cấp trên Đài truyên thanh huyện; tô chức tiêp phát đây đủ Các chương trình 
phát thatìh của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Và Truyên hình Phú Yên 
đưa tin Về công tác chuân bị, tâm tu, nguyện Vọng Và không khi của người dân đôi
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Với cuộc bầu cử. Kiểm tra đôn đốc hệ thống loa truyền tharlh huyện, Xã kịp thời 
Sửa chữa đảm bảo hoạt động thông Suôt. 

3. Công an huyện 
Chủ động theo dõi, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thể lực 

thù địch, cợ hội chính trị; phổi hợp tổ chức đấu tranh, phản bác có hiệu quá các 
thông tin, quan điểm Sai trái, Xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử; Xử lý các đối 
tượng Vi phạm pháp luật Về nội dung này, nhất là trên không gian mạng. 

4. Phòng Tư pháp huyện 
- Phối hợp với các cơ quan Và các đoàn thể chính trị - Xã hội huyện tổ chức 

phổ biển, tuyên truyền Luật tổ chức Quốc hội Và Luật tổ chức chính quyền địa 
phương; theo đõi, hướng dẫn công tác tuyên truyền pháp luật về công tác bầu cử 
đến các cấp, các ngành Và địa phương; 

- Phối hợp Với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phổ hiến các chỉ thị, nghị quyết, 
Văn bản Vê bâu cử của các cơ quan chức năng băng nhiêu hìnhthức đa dạng, phong 
phú. 

5. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện 
ii 

Có kế hoạch chi đạo, tổ chức cho học Sinh các trường tiểu học, THCS trên 
địa bàn huyện tham gia tuyên truyên, cô động cho cuộc bâu cử phù hợp Với đặc thù 
từng trường Và địa phương. 

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 
- Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên của Huyện uỷ đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV Và đại biểu PIĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết hợp tuyên truyền các nhiệm Vụ chính trị trọng tâm của 
huyện năm 2021; n 

- Chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên dư luận Xã hội chủ động nắm 
chăc tình hình tư tưởng, dư luận Xã hội báo cáo kịp thời câp uỷ chi đạo; 

- Phối hợp Với các cơ quan liên quan thaln mưu Ban Chí đạo 35 huyện chỉ 
đạo, tô chức phán bác các thông tin xâu, độc nhăm mục đích gây chia rẽ khôi đại 
đoàn kêt toàn dân tộc Và phá hoại cuộc bâu cử. 

7. Đề nghị Ban Dân Vận Huyện uỷ 
Phối hợp Với các cơ quan, đơn Vị Và các đoàn thể chính trị - Xã hội nắm chắc 

tình hình nhân dân; tích cực tuyên truyên, Vận động nhân dân, cử tri, nhât là cử tri 
V1`1ng Sâu, Vùng Xa, Vùng động bào dân tộc thiêu Sô, tôn giáo tham gia bâu cử đây 
đủ, đúng thời gian quy định. 

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 
- Có kế hoạch tuyên truyền, Vận động đoàn Viên, hội Viên tích cực, tự giác 

tham gia học tập, tìm hiêu các quy định Vê bâu cử. Tô chức quán triệt cho cán bộ, 
hội Viên đoàn Viên của tô chức mình tham gia đi bâu cử đây đủ, nhaI1h chóng Và 
Vận động gia đình, người thân thực hiện tôt quyên và nghĩa Vụ của công dân theo
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quy định của pháp luật. Phối hợp Vớí các địa phương, cơ quan, đơn Vị tham gia 
thực hiện nhiệm Vụ bâu cử. 

- Bám Sát cơ SỞ, địa bàn, địa phương, tăng Cường các hoạt động, hình thức 
tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử; nắm bắt tư 
tướng, tâm trạng của các tầng lớp nhân đân trước, trong Và Sau cuộc bầu cử để có 
những đề Xuất, gìải pháp kịp thời ngăn chặn những Vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới 
phát Sính kịp thời báo cáo cấp uý, chính quyền Và Uý bạn bầu cử huyện. 

9. UBND các xã, thị trấn 
Căn cứ kể hoạch này Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả công 

tác tuyên truyền về cuộc bầu cử phù hợp Vớí điều kiện Và tình hình cụ thể tại địa 
phương; chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đáng Vìên và 
nhân dân trước, trong Và Sau cuộc bầu cử để chủ động giái quyết những Vấn đề 
phức tạp mới nảy Sính Và báo cáo theo quy định. 

VI. KINH PHÍ ĐẢM BẢO 
1. Từ nguồn kính phí của các cơ quan, đơn Vị, địa phương. 
2. Từ nguồn kính phí của tỉnh, của huyện phục Vụ cho công tác tuyên truyền 

bầu cử. 
Trên đây là Kế hoạch thông tín, tuyên truyền bầu cử đại biễu Quốc hội khoá 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Sông 
Hỉnh. Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn 
Vị và các thàtìh viên của Tiểu ban phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt để góp 
phần Vào thàrlh công chung của cuộc bầu cử./. 

1Vo'i nhận: 
- Thường trực Huyện uý; 
- Thường trực HĐND, UBND huyện; 
- Uý ban bầu cử huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 
- Thàllh viên Tiếu bạn chỉ đạo tuyên truyền; 
- UBND các Xã, thị trấn; 
- Lưu VT. 

Phó Chũ tịch UBND huyện

~


