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

nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021. Đây là sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, 

xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của Nhân dân trong Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Thực hiện Hướng dẫn số 08-

HD/BTGTU, ngày 28/01/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Quận 

ủy đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGQU, ngày 08/02/2021 hướng dẫn công tác 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, 

ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn quận đã triển khai đồng bộ với hình 

thức tuyên truyền về bầu cử khá phong phú, đa dạng, thu hút được sự chú ý của các 

tầng lớp nhân dân.  

Trong thời gian cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021, đây là giai 

đoạn quan trọng quyết định sự thành công của cuộc bầu cử. Do đó, Ban Tuyên giáo 

Quận ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận tiếp tục triển khai thực hiện 

hiệu quả các nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền theo Hướng dẫn số 16-HD/BTGQU, ngày 

08/02/2021; trong đó, tập trung ưu tiên các nội dung:  

- Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh 

diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này.  

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, 

Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các văn bản của Trung ương và của Thành 

ủy và quận.  

- Các quy định của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử.  

       Kính gửi:

  

 

- Ủy ban nhân dân quận, 

- Ủy ban Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, 

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận, 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội quận. 
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- Những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ.  

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với cuộc bầu 

cử.   

- Một số điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng. 

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá 

hoại cuộc bầu cử. 

2. Tập trung tuyên truyền khẳng định nỗ lực, quyết tâm, sự vào cuộc của các cấp, 

các ngành để tổ chức thành công cuộc bầu cử; làm cho toàn dân hiểu rõ, hiểu đúng về 

vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, 

vai trò của người đại biểu nhân dân; nhất là về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả thông qua việc tích cực, tự giác, gương mẫu, đề cao trách nhiệm, 

tuyên truyền, vận động mọi cử tri tham gia bầu cử đảm bảo đúng người, đúng việc, 

đúng cơ cấu và số lượng. Chú trọng thông tin, tuyên truyền biểu dương tinh thần, ý 

thức trách nhiệm của các cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị làm tốt công tác bầu 

cử và những đơn vị “về đích sớm” trong kết quả bầu cử.  

3. Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 

về cuộc bầu cử trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên tại cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền về 

cuộc bầu cử và vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực đăng tải, chia sẻ 

những thông tin chính thống, tích cực về cuộc bầu cử trên không gian mạng; chỉ đạo 

đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã 

hội để tham mưu cấp ủy kịp thời chỉ đạo tại địa phương, đơn vị.  

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận chủ 

động cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về các hội nghị hiệp thương, giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm dân 

chủ, đúng quy định pháp luật; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và 

các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 

bầu cử; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử, 

kịp thời ngăn chặn và xử lý các vấn đề nóng, nhạy cảm phát sinh. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin quận hướng dẫn và quản lý thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền về Cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo, hướng 

dẫn, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác và quảng bá các tác phẩm báo chí, 
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văn học - nghệ thuật hay, hấp dẫn, có ý nghĩa chào mừng cuộc bầu cử; thường xuyên 

theo dõi và tham mưu các cấp thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng 

tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc về 

cuộc bầu cử, nhất là trên không gian mạng. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận bám sát định hướng và nội 

dung thông tin, tuyên truyền, có kế hoạch tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện, 

chuyển tải đầy đủ, chính xác, liên tục, thường xuyên các thông tin và kết quả về Cuộc 

bầu cử trên địa bàn quận; tổ chức phân công đội ngũ phóng viên có năng lực, kinh 

nghiệm, bám sát địa bàn để đưa tin về cuộc bầu cử; kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, 

hình ảnh, tin, bài, tuyệt đối không để sai sót, vi phạm trong công tác thông tin, tuyên 

truyền về Cuộc bầu cử trên địa bàn; hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức 

công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa 

nô, áp phích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ.  

Trang thông tin điện tử quận, phường mở chuyên mục và chủ động, tích cực 

đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về cuộc bầu cử; chuyển tải tốt các thông 

tin chính thống, các tin, bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên 

tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, góp phần định hướng tốt dư luận xã 

hội. 

7. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tăng cường đăng tải, chia sẻ 

thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, 

Fanpage...); tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân, kịp thời phản ánh các sự việc tác động đến dư luận về Ban Tuyên giáo 

Quận ủy để phối hợp định hướng, tham mưu xử lý kịp thời. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt và thường xuyên báo cáo 

kết quả tuyên truyền cuộc bầu cử về về Ban Tuyên giáo Quận ủy tổng hợp, báo cáo 

Thường trực Quận ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo), 

- Thường trực Quận ủy (báo cáo), 

- Như trên, 

- Lưu VT. 

 
 


