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BÁO CÁO 
Kết quả công tác tuyên truyền bầu cử đại biễu Quốc hội khoá XV 

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

ĩ71ựg hiện Ĩĩlông bá0,Số 90/TB-MTTQ-BIT ngày 04/3/2021 c`úa Uỷ ban 
Mặt trận T ô quôc Công_ văn Sô 27/ UBBC ngày 1.'J`_/3/2021 cúa Uỷ banq bâu cứ huyện 
Sông Hỉnh vê việc chuân bị nội dung phục vụ kiêm tra, giậm Sát,' Tiêu ban chỉ đạo 
công tác tuyên truyền báo cáo kết quả công tác tuyên truyên như Sau.” 

1. Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền bầu cử 
- Đã bạn hàrlh Kể hoạch số 01/ICH-TBTTBC ngày của Tiễu ban tuyên 

truyền bầu cử đại biều Quốc hội khoá XV Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó Tiễu ban yêu cầu tập trung tuyên truyền, phán ảnh 
11 nội dung trọng tâm'.... Và yêu cầu tuyên truyền phải đúng luật, đảm bảo tiển 
độ, liên tục Và lồng ghép Với tuyên truyền các sự kiện chính trị khác. Trên cơ SỚ kế 
hoạch của Tiểu bạn chỉ đạo tuyên truyền huyện, đến nay đã có 11/ 11 Xã, thị trấn 
thàlìh lập Tiểu ban chiiđạo tuyên truyên; các cơ quan, đơn Vị theo chức năng, 
nhiệm Vụ đã bạn hành kê hoạch thực hiện. 

- Tiểu ban chỉ đạo đã phân Công trách nhiệm các thành viên trong Tiểu ban 
chỉ đạo công tác tuyên truyên phụ trách từng công Việc Và địa bàn, ngành, đoạ 
phương cụ thê có trách nhiệm đôn đôc, theo dõi Việc triên khai công tác tuyên 
truyên. 

- Thường trực Tiễu ban tuyên truyền thường Xuyên đôn đốc các cơ quan, 
đơn Vị Và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyên trực quan (treo băng rôn) 
truớc trụ SỚ các cơ quan, đơn vị; qua theo dõi đến nay đã có 95% cơ quan, đơn Vị 
trên địa bàn tlìị trấn Hai Riêng và 11/11 xã, thị trấn tổ chức treo băng rôn tuyên 
truyền Về bầu cử. 

2. Kết quả công tác tuyên truyền 

' Tuyên ừuyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bẩu cử đại biếu Quốc hội khoá XV và đại biều HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2016; tuyen t1'uyền các chủ trương, quan điêm lãrlh đạo, chỉ đạo về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước; Quốc hội; 
tuyên truyền, phồ biến sâu rộng nong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện các quy định của pháp luật liên quan đến 
bầu cử; tuyên truyền nội dung các hội nghi triền khai công tác bầu cử; tuyen truyền các bước của quy trình hiệp mương; đăng tải, 
thông báo dalìh sách người ửng cứ; địa điểm các khu vực bầu cứ; tllyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cừ tri, vậjì động bầu 
cử; thông tin, tuyên tl'uyền về công tác chuẩn bị cơ Sở vật chất, kỹ tlìuật, báo đàln an ninh ưật tự; thông tìn, tuyên truyền về kết 
quả bầu cừ đại biếu Quóc hội khoá xv và đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tuyên truyền các phong 
nào thi đua yêu nước.
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2.1. Tuyên truyền trên Sóng phát thanh của Trung tâm Văn hoá - ĩ71ể thao 
và Truyên thanh - Truyên hình huyện và truyên truyên trên các phưong tiện thông 
tin đại chúng (Tỉnh, Trung ương) 

- Tù ngày 22/01/2021 đến nay Tiễu ban chỉ đạo tuyên tuyền truyền đã Xây 
dựng được 09 chuyền mục tuyền truyền Về bầu cử, mỗi chuyền mục thời lượng 15 
phut; ngoài ra còn Xây dựng 08 tin, 02 bài phát trong các bản tin thời Sự của 
Chương trình phát thanh Trung tâm Văn hoá - Thể thao Và Truyền thanh - Truyền 
hình huyện. 

- Xây dựng được 04 tin Và bài tuyên truyền về bầu Cử trên Các phương tiện 
thông tin đại Ĩỉchúrịg (Đài Phát thanh - Truyên hình Phú Yên và Báo Phú Yên). 

- Về tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử: Ban biên tập Cổng thông 
tin điện tử huyện đã mớ Chuyên mục ““Bầu cử đại biểu Quốc hội Và HĐND nhiệm 
kỳ 2021 - 2026" đăng tải đầy đủ các chỉ thị của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn về 
công tác bầu--cử của Trung ương, Tinh, của Huyện Và kịp thời đưa tin, bài phản áI1h 
đầy đủ các bước triển khai thực hiện quy trình bầu cử. 

- Tổ chúc tuyên truyền trên 03 Cổng Chào vào đi Vào trung tâm huyện. 
2.3. Tuyên truyền trực quan (ịỹano, cờ phưón, băng rôn, jì Làm mới 08 Câu 

khâu hiệu (0,8m X8m) tuyên truyên Vê bâu Cử. 
2.4. Tuyên Ữzọlền bằng các hình thức khác 
- Trong thời gian qua, các CƠ quan, đơn Vị Và Các đoản thể chính trị - Xã hội 

đã triển khai công tác tuyền truyền trong cán bộ, đảng Viên và đoàn Viên, hội Viên 
Cáo đoàn thể thông qua các buổi Sinh hoạt Và một Số hội nghị phổ biến, quán triệt 
triền khai công tác bâu Cử. 

- Bên cạnh đó thông qua hoạt động của tổ dân Vận thôn, buôn, khu phố Và 
Vai trò già làng, người có uy tin trong đồng bào dân tộc thiểu Số để tuyên truyền Về 
bầu Cử; động Viền con cháu trong dòng họ Và trong dân cư tích tham gia lao động, 
Sán Xuất, tham gia các hoạt động Về bầu cử,. .. 

* Nhận xét cItung.' Nhìn chung tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biễu Quốc 
hội khoá XV Và đại biểu HĐND Các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện 
CƠ bản đảm bảo đúng nội dung, lộ trình theo Chi đạo của Uỷ ban bầu Cử huyện Và 
Tiểu ban chỉ đạo tuyên truyền tỉnh; nổi bật là công tác tuyền truyền trên hệ thống 
Cổng/trang thông tin điện tử, trên hệ thống phát thaI1h và tuyền truyền trực quan... 
qua đó làm cho nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, 
đồng thời tạo không klìí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, động viên quần 
chúng nhân dân nêu cao ý thức, thái độ tích cực trong việc tharn gia Xây dựng Nhà 
nước pháp quyền ỈCIÍCN; đồng thời tích Cực đẩy mạllh các phong trào thi đua yêu 
nước thiết thực chào mừng Các ngày lễ lơn của đất nước Và địa phương. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pa nô) còn 
ít, tuyên truyên trên không gian mạng Và trên các phương tiên thông tin đại Chúng 
chưa nhiêu. Nguyền nhân nguôn kinh phí Chưa có.



3. Những khó khăn, Vướng mắc 
` 
- Đến thời điểm báo cáo kinh phí phục Vụ công tác tuyên truyên truyền chưa 

có, đê nghị Uỷ ban bâu cử Sớrn câp kinh phí phục Vụ công tác tuyên truyên. 
- Tài liệu tuyên truyền chưa có như: Tranh cổ động, băng đĩa và Công tác 

trang trí tại nơi bâu cử, vì Vậy quá tI'ìI1h tô chức thực hiện Còn khó khăn. 
Trên đây là páo cáo kết quả, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV Và đại biêu IIĐND các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện./. 

1Vo'i nhận: 
- Uý ban bầu cử huyện; 
- Đ/c CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ huyện; 
- Lưu VT.


