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Số:             /KH-STNMT Bắc Kạn, ngày         tháng 3 năm 2021 
  

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu               

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử 

tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; 16/KH-UBBC ngày 

25/02/2021 của Ủy ban bầu cử về thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và 

hành động trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong 

Sở để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp 

luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Công tác tuyên truyền và vận động bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng 

chính trị tư tưởng của Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử tỉnh; gắn 

với triển khai thực hiện nhiệm của đất nước, của tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 

1. Nội dung và thời gian tuyên truyền bầu cử, vận động bầu cử. 

*/ Đợt 1: Từ nay đến ngày 23/4/2021 

- Thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật, chủ trương, quan điểm lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cuộc bầu cử: 

+ Văn bản của Trung ương: Hiến pháp năm 2013; Chỉ thị số 45-CT/TW 

ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ 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 quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu 
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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. 

+ Văn bản của tỉnh: Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 07/01/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 

03/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhiệm 

kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về 

triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…. 

- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của 

Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan 

trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước 

trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách pháp luật 

của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát 

triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 05 năm gần đây. 

- Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu 

ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Tuyên truyền đấu tranh, phản 

bác thông tin sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử. 

*/ Đợt 2: Từ ngày 23/4 đến ngày 23/5/2021 

Tăng cường công tác thông tin, 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. 

Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí 

phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. Tuyên truyền đấu tranh, 

phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử. 

Tuyên truyền, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động tự 

giác, tích cực chủ động tham gia bầu cử và vận động gia đình, người thân thực hiện 

tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. 

*/ Đợt 3: Từ ngày 23/5 đến ngày 10/6/2021 

 Tuyên truyền về kết quả bầu cử. 

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử. 

- Trên hệ thống thông tin điện tử: Trang Thông tin điện tử của Sở. 

- Tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt Chi bộ của các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở. 
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 - Tuyên truyền trực quan: Treo băng rôn tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi 

trường với một trong các khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. 

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. 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. 

2. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền 

và nghĩa vụ của mỗi công dân. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

4. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Kế hoạch. 

2. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến 

toàn bộ nội dung Kế hoạch này đến công chức, viên chức, người lao động thuộc 

phòng chuyên môn, đơn vị mình để triển khai thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường./.  

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị; 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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