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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 Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31/01/2021 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Thông báo số 14/TB-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa về
việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa; Hướng
dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 03/02/2021 về hướng dẫn 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 Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về ý
nghĩa, vai trò cuộc bầu cử, một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm
tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, việc tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm vụ 2021- 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân trong
năm 2021, với mục tiêu cao cả là lựa chọn, bầu ra những người đại điện cho ý chí,
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng
lớp Nhân dân trong tỉnh cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc, ý nghĩa và tầm quan
trọng của cuộc bầu cử, đây là sự kiện chính trị lớn của đất nước, là ngày hội của
toàn dân.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước, nắm vững Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội
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đồng nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và
Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để nâng cao sự hiểu biết, tinh thần trách
nhiệm tự giác của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong thực hiện công tác
bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo
đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả những âm
mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới
đất nước của Nhân dân ta.
- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong
tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó
góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự
đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an
toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hoá - thông tin góp phần cổ vũ,
động viên toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần yêu
nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn
dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân
dân; 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.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền của cuộc bầu cử cần được tiến hành song song với lộ
trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho
công tác triển khai bầu cử; góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung
lòng của quần chúng nhân dân ừong việc vận dụng mọi cơ hội, thuận lợi vượt qua
mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước, quê hương phát triển nhanh, bền vững
- Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư
tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, bảo
đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí
phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, các địa
phương, đơn vị và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
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1. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về
vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà
nước; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói
chung và Quốc hội nói riêng.
- Tuyên truyền về những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các
cấp qua các thời kỳ; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt
động chào mừng; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ
quan, đơn vị cũng như cử tri, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.
- 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
và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện
quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
- Tập trung tuyên truyền 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; 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.
- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc
phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.
2. Hình thức tuyên truyền:
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
như trên Webside của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Webside của UBND các
huyện, thị xã, thành phố, hệ thống Đài truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và
cấp xã;
- Tổ chức thông tin, truyền thông qua hệ thống báo cáo viên cấp cơ sở với
các bình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả; tuyên truyền,
trao đổi ý kiến về vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà
nước, về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về tiêu
chuẩn đại biểu quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, về trách nhiệm
của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội
và mọi công dân tích cực tham gia các hoạt động bầu cử;
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- Tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thể dụcthể thao tại cơ sở;
- Tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống băng-rôn, khẩu hiệu, pa
nô, áp phích, cổng trào, treo cờ tổ quốc, cờ hồng kỳ; hoạt động các đội thông tin
lưu động, tổ đội thông tin cơ sở; ra các bản tin; cụm tranh cổ động, khẩu hiệu dán
tường …;
- Tổ chức tuyên truyền thông qua các triển lãm sách báo, hiện vật, tranh ảnh
chuyên đề giới thiệu về những thành tựu đạt được của Quốc hội khóa XIV và Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ vừa qua; tranh ảnh về Đảng Cộng sản Việt Nam
về Quốc hội qua các thời kỳ…;
- Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi chiếu phim tư liệu với nội dung ca
ngợi Đảng, Bác Hồ, lịch sử truyền thống Quốc hội Việt Nam và HĐND tỉnh
Thanh Hóa.
III. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đợt 1 (từ tháng 02/2021 đến trước ngày 5/5/2021)
Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày
20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ
tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01-CT/TƯ, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn
về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu
người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
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.
Tình hình các địa phương, đơn vị tiến hành triển khai công tác bầu cử; việc
thành lập ủy ban bầu cử các cấp; việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được bầu theo Luật định; kết quả các
hội nghị hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức.
2. Đợt 2 (từ ngày 5/5 đến ngày bầu cử 23/5/2021)
Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử
tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.
Tuyên truyền việc lập, công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn
vị bầu cử. Tuyên truyền việc thành lập các khu vực bỏ phiếu và các tổ bầu cử;
việc niêm yết danh sách cử tri.
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Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử; không khí phấn
khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử; diễn biến, tiến độ bầu cử, số
lượng cử tri đi bầu, không khí ngày bầu cử ở các địa phương.
3. Đợt 3 (sau ngày bầu cử 23/5/2021)
Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành
công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa
phương, đơn vị; kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.1. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các huyện, thị xã, thành
phố làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên hệ thống: Pano, áp
phích, băng cờ, biểu ngữ về Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh; đôn đốc phòng Văn
hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa- văn
nghệ, thể dục- thể thao..., nghiêm túc thực hiện kế hoạch và chỉ đạo hướng dẫn
của cấp trên, tạo nên không khí ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu tăng dần đến đỉnh
cao vào trước và trong ngày 23/5/2021;
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện công tác tuyên
truyền cổ động trực quan tại các địa bàn trọng điểm, hướng dẫn Trung tâm Văn
hóa thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
làm tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động của các đội thông tin
lưu động, các tổ đội thông tin cổ động cơ sở;
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Triển lãm, Hội chợ và Quảng cáo - Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh rà soát các cụm pano tấm lớn trên tuyến quốc lộ 1A từ Dốc
Xây đến Khe nước lạnh, tuyến Quốc lộ 45 thuộc quản lý của tỉnh, kế hoạch treo lắp
tranh cổ động, nội dung tuyên truyền về bầu cử trên các pano tấm lớn;
- Theo dõi các hoạt động truyên truyền của các địa phương đơn vị, thành
viên tiểu ban Tuyên truyền tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh, Tiểu
ban Tuyên truyền và Giám đốc Sở;
- Phối hợp với Sở Nội vụ chọn mẫu tranh cổ động, maket khẩu hiệu tuyên
truyền… của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ phê duyệt gửi các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tuyên truyền
phục vụ bầu cử. Hướng dẫn công tác trang trí tại các điểm bầu cử.
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- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn công tác bầu cử tại huyện Như Xuân
1.2. Phòng Kế hoạch Tài chính
Tổng họp kinh phí tuyên truyền các đơn vị, xây dựng dự toán kinh phí tổng thể
của Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 báo cáo Giám đốc Sở trình Trưởng Tiểu ban Tuyên
truyền và Ủy ban bầu cử tỉnh phê duyệt.
1.3. Phòng Quản lý Thể dục thể thao
Chủ trì phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh
xây dựng kế hoạch tổ chức một số giải đấu thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ
2021-2026; tổ chức một số hoạt động Thể dục thể thao trước, trong và sau cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026.
1.4. Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Văn hoá thực hiện công tác tuyên truyền cổ
động trực quan trên tại các địa bàn trọng điểm, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa
Thông tin,Thể thao và Du lịch, đội thông tin lưu động các huyện, thị xã, thành phố
trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan thông tin cổ động toàn tỉnh và
Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh phục vụ tuyên truyền Bầu cử Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tình Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021- 2026;
1.5. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống
Xây dựng các chương trình nghệ thuật với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ,
ca ngợi quê hương, đất nước, động viên cổ vũ nhân dân tích cực tham gia bỏ phiếu
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, biểu diễn chào mừng trước, trong và sau
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026
1.6. Thư viện tỉnh
Chủ trì tổ chức phòng trưng bày và giới thiệu sách, báo, tư liệu với chuyên đề
ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, lịch sử truyền thống Quốc hội Việt Nam; Hiến pháp,
Luật Tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử Đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Nghị Quyết, Chỉ thị của Đảng Nhà nước;
những sách báo viết về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh- quốc
phòng của tỉnh trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
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1.7. Bảo tàng tỉnh
Chủ trì tổ chức trưng bày, giới thiệu các hiện vật về Đảng, Bác Hồ; lịch sử
truyền thống quốc hội Việt Nam và HĐND tỉnh Thanh Hóa; những hiện vật tiêu
biểu thể hiện thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng
của tỉnh trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
1.8. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
Xây dựng Kế hoạch sưu tầm, chọn lọc một số phim tư liệu với nội dung ca
ngợi Đảng, Bác Hồ, lịch sử truyền thống quốc hội Việt Nam và HĐND tỉnh Thanh
Hóa ca ngợi quê hương đất nước và những thước phim tư liệu giới thiệu về thành
tựu phát triển kinh tế, xă hội của tỉnh Thanh Hóa, tổ chức các đội chiếu phim lưu
động phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới và hải đảo; Tổ chức
khai mạc tuần phim chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, đơn vị liên quan triển
khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham mưu Chủ tịch UBND các cấp ban hành Kế hoạch tuyên truyền cổ
động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao, xe
tuyên truyền lưu động... với các hoạt động đa dạng, phong phú giúp cán bộ công
chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang hiểu
được ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa
phương đảm bảo hiệu quả và chất lượng; bám sát định hướng và nội dung tuyên
truyền tại Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 03/02/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các câp, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày
31/1/2021 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Hướng dẫn
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các pa nô, khẩu hiệu, băng-rôn, áp phích… đã hết
thời gian tuyên truyền, nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ gây mất mỹ quan
đô thị, an toàn giao thông. Củng cố, làm mới và thay mới nội dung tuyên truyền các
cụm cổ động, pa nô tấm lớn, pa nô treo trên các tuyến đường.
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- Treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn… tại các khu trung tâm hành chính
cấp huyện, cấp xã, khu dân cư và các trục đường liên xã, liên huyện, các tuyến
đường chính vào các khu khu, điểm du lịch, tuyên truyền trên màn hình LED của
địa phương;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện làm tốt
công tác tuyên truyền cổ động trực quan, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương đơn
vị trang trí khẩu hiệu dán tường, băng zôn tuyên truyền, tranh cổ động...tại khu
vực bầu cử, phòng bỏ phiếu, khu vực bên trong, bên ngoài phòng bỏ phiếu
- Tăng cường kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu của Quốc hội khóa
XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các xã, phường, thị
trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn của địa phương quản lý;
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử;
trước 10 ngày bầu cử tập trung tuyên truyền với tần suất ở mức cao nhất; đặc biệt
tập trung tuyên truyền bằng cẳc hình thức cổ động trực quan; thông qua đội thông
tin lưu động, đài phát thanh địa phương về diễn biến, tiến độ bầu cử, số lượng cử
tri đi bầu, không khí bầu cử ở các điểm bầu cử.
V. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN TRUYỀN
1. Toàn bộ các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động nghệ thuật,
chiếu phim tư liệu, thông tin lưu động, tuyên truyền, Đài Truyền thanh cơ sở, các
đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết, bám sát tiến độ, yêu cầu
tại Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31/01/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh
Hóa, Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 03/02/2021 về hướng dẫn tuyên truyền
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch cụ thể của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển
khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền.
2. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn các huyện, thị xã,
thành phố.
- Đối với tuyên truyền trên hệ thống pano tấm lớn trên địa bàn tỉnh, trình Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ phê duyệt, triển khai lắp đật căng treo nội dung tuyên truyền
các cụm tranh cổ động tại Dốc Xây, Khe Nước Lạnh, sân bay Sao Vàng... xong
trước ngày 20/3/2021.
- Đối với công tác tuyên truyền trên hệ thống băng rôn, khẩu hiệu
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Trên cơ sở mẫu tranh cổ động, mẫu khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch cung cấp gửi theo đường thư điện tử, tổ chức khảo sát thực tế,
tham mưu cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kế hoạch lắp dựng
các cụm pano tấm lớn, cụm tranh cổ động; lên phương án các địa điểm đặt pano
tuyên truyền, băng-rôn tuyên truyền, khẩu hiệu tuyên truyền, khẩu hiệu dán
tường... tại các khu vực bầu cử, cơ quan công sở, thị trấn, thị tứ, các tuyến đường
quốc lộ đi qua địa bàn, đảm bảo công tác tuyên tuyền cổ động trực quan tạo nên
sự long trọng, rực rỡ, sôi động và lan tỏa của sự kiện, công tác tuyên truyền cổ
động trực quan xong trước ngày 20/4/2021. Băng zôn tuyên truyền đảm bảo kích
thước l0m x 1m, in 02 mặt nên đỏ, chữ vàng.
- Đối với tuyên truyền trên hệ thống các cụm, khối biểu tượng, pa nô, tranh
cổ động: Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng từ 01 đến 02 cụm pa nô, tranh cổ
động ở vị trí trung tâm huyện, thị xã, thành phố phù hợp cho công tác tuyên
truyền, hoàn thành xong trước ngày 15/4/2021;
- Đối với tuyên truyền trên hệ thống cờ hồng kỳ, cờ phướn:
Các huyện, thị xã, thành phố, thị trấn, thị tứ tiếp giáp với các tỉnh khác tổ
chức đặt các lồng cờ, cờ hồng kỳ trên trục đường quốc lộ và tỉnh lộ 1A,
45,47,217… Ở các dải phân cách cứng, các bồn hoa cắm cờ hồng kỳ phải đảm bảo
kích thước: cán cờ dài 3,5m, lá cờ dài 2m, rộng 65cm, khoảng cách đảm bảo tối
thiểu 1,5m/1 lá cờ. Riêng Trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ căn cứ vào
không gian thực tế để bố trí cho hợp lý về kích thước và khoảng cách cờ, khẩu
hiệu. Hoàn thành xong trước ngày 10/5/2021.
- Đối với cờ Tổ quốc: Các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phát động
trong quần chúng nhân dân, cơ quan công sở, doanh nghiệp đóng trên địa bàn
chỉnh trang đô thị, cơ quan và tổ chức treo cờ tổ quốc trong những ngày diễn ra
bầu cử. Thời gian treo từ ngày 21/5/2021 đến ngày 24/5/2021.
- Các cơ quan đóng trên địa bàn huyện, thị xã treo khẩu hiệu chào mừng Bầu
cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại cổng cơ quan,
cắm cờ chuối phía trên khẩu hiệu, cắm cờ hồng kỳ ở hàng rào cơ quan; treo cờ
Đảng, cờ Tổ quốc tại tiền sảnh cơ quan, dán khẩu hiệu treo tường, tranh cổ động
tuyên truyền về bầu cử trong khu vực công sở của cơ quan, đơn vị.
- Thị xã Bỉm Sơn, thành phố Sầm Sơn; các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành,
Như Xuân, thị xã Nghi Sơn, Thọ Xuân, Cảng hàng không Thọ Xuân, các trục
đường giao thông chính: Treo khẩu hiệu, cờ hồng kỳ, hoa, tranh cổ động chào
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mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026. Hoàn thành trước 10/5/2021.
3. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Thanh Hóa
Đề nghị UBND thành phổ Thanh Hóa:
- Triển khai thi công treo khẩu hiệu tuyên truyền, cờ phướn, cờ hồng kỳ, cờ
chuối, hoa, lồng cờ, các cụm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử trên địa bàn toàn
thành phố. Riêng các tuyến phố chính, tập trung, tạo điểm nhấn tại các tuyến Đại
lộ Lê Lợi từ ngã tư Phú Sơn đến siêu thị BigC..., Đại lộ Nguyễn Hoàng đến cầu
Nguyệt Viên và các tuyến đường Võ Nguyên Giáp; Quang Trung, đường Trần
Phú, Lê Hoàn, Bà Triệu, Quảng trường Lam Sơn, Phan Chu Trinh, Hạc Thành, Hà
Văn Mao, Hàn Thuyên, Nguyễn Trãi…, theo nội dung, kích thước đã được Ban
Tuyên Giáo Tỉnh uỷ phê duyệt, hoàn thành xong trước ngày 15/5/2021.
- Vận động nhân dân khối phố chỉnh trang đô thị, đảm bảo "Sáng - Xanh Sạch - Đẹp”, tiến hành treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng bầu cử Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian treo từ
ngày 19/5/2021 đến hết ngày 25/5/2021; yêu cầu các cơ quan công sở đóng trên
địa bàn treo khẩu hiệu chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại cổng cơ quan, cắm cờ chuối phía trên
khẩu hiệu, cắm cờ hồng kỳ ở hàng rào cơ quan; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại tiền
sảnh cơ quan; dán tranh cổ động, dán khẩu hiệu treo tường trong trụ sở cơ quan,
đơn vị.
- Phối hợp với địa phương nơi có tổ bầu cử Bí thư Tỉnh ủy tham gia bỏ phiếu,
tổ chức truyền hình trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra công tác trang trí khu vực bàu
cử tạo đỉểm nhấn, sự rực rỡ và long trọng của ngày bầu cử.
- Phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH Hatuba thống nhất vị trí lắp đặt
phướn, và hộp đèn trang trí trên các trục đường từ phía Nam cầu Hoàng Long
(trục đường 1A) đến ngã tư Voi, từ ngã tư Phú Sơn đến siêu thị BigC,từ siêu thị
BigC đến cầu Nguyệt Viên, trục đường quốc lộ 45,47, tuyến đường đỉ sầm Sơn
theo mẫu ma két Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp. Hoàn thành xong
trước ngày 30/4/2021.
4. Hướng dẫn trang trí phòng bầu cử
Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố bám sát hướng dẫn
tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, căn cứ vào số lượng tổ bầu cử trên
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địa bàn huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch treo băng-rôn, khẩu hiệu dán
tường, cụm trạnh cổ động, ảnh Bác Hồ, quốc huy, cờ Tổ quốc... tại các khu vực
bầu cử; phối hợp với phòng Nội vụ, các phòng ban chức năng có liên quan tham
gia hướng dẫn, kiểm tra các địa phương đơn vị trang trí phòng bỏ phiếu, khu vực
bên trong, bên ngoài phòng bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định, tạo được sự long
trọng của sự kiện.
VI. NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
(Thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 03/02/2021 về hướng
dẫn tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy)
- 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!
- Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
- 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!
- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền
và nghĩa vụ của mỗi công dân!
- 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!
- 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!
- 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!
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 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!
- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện
thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!
- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa 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!
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- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị
về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045!
- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Trên đây là Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề nghị các phòng,
ban, đơn vị, trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành
phố bám sát vào kế hoạch của Sở chủ động xây dựng nội dung chương trình đã
được phân công triển khai thực hiện có hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động tuyên
truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch của các phòng, ban, đơn vị, địa phưong
gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là ngày 20/3/2021 để Sở tổng
hợp, báo cáo Tiểu ban Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử
tỉnh Thanh Hóa./.
Nơi nhận:
- Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa (để b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h);
- Các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Sở VHTTDL (để t/h);
- Lưu: VT, NVVHdương.

GIÁM ĐỐC

Phạm Nguyên Hồng
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