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CHÍ MINH
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KẾ HOẠCH
Triển khai các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
-----------Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai các
hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành
Kế hoạch với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng để đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ mục đích,
ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thấy rõ được vị trí,
vai trò, tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì
Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động tham gia bầu cử,
thực hiện quyền lợi chính trị và trách nhiệm công dân của mình để lựa chọn bầu
ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền
làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
mới.
3. Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn thành phố, hướng tới
bầu cử, để sự kiện này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
4. Các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố phải
được tổ chức bài bản, hiệu quả, có sức lan tỏa tốt, phù hợp với điều kiện thực tế
tại địa phương, đơn vị và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid19.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung và hình thức tuyên truyền
1.1 Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, các văn bản hướng
dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước, văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Hội đồng bầu cử và Ủy ban bầu cử các cấp.
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- Tuyên truyền pháp luật về bầu cử, cụ thể là: Giới thiệu nội dung của
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
hiện hành. Đặc biệt tập trung tuyên truyền các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu
chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về quyền bầu cử, quyền
ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.
- Tuyên truyền về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, phân tích, làm rõ bản
chất của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân của Nhà nước ta; quyền dân chủ
của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói
riêng; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của
Quốc hội theo Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính
quyền địa phương; tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội trong thời gian
qua.
- Tuyên truyền về sự ủng hộ của thanh niên với đường lối đổi mới của
Đảng; về phong trào thi đua lập thành tích trong đoàn viên, thanh niên chào
mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là công tác bầu cử ở các vùng có nhiều khó
khăn, vùng có nhiều thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tôn giáo, các khu
vực có đông dân cư, các khu công nghiệp và các khu nhà trọ có đông thanh niên
công nhân sinh sống và làm việc.
- Tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, thời gian, địa điểm,
nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên
đại biểu Quốc hội.
- Tuyên truyền về công tác phục vụ đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công.
- Tuyên truyền về kết quả bầu cử.
- Các thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần được triển khai liên tục
với những hình thức sinh động, phong phú, kịp thời, thiết thực nhằm thông tin
tuyên truyền hiệu quả về Cuộc bầu cử đến với đông đảo đoàn viên, thanh niên
và các tầng lớp nhân dân tại địa phương.
1.2. Hình thức tuyên truyền
- Tuỳ theo điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thực hiện các ấn phẩm
tuyên truyền trực quan (băng rôn, phướn, panô…) từ ngày 02/5/2021 đến hết
tháng 5/2021.
- Xây dựng các infographic tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân: hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; quyền và
trách nhiệm của cử tri, quy trình bầu cử,…Thiết kế bộ công cụ tuyên truyền trên
mạng xã hội (khung hình đại diện, hình nền) cổ động thanh niên tham gia bầu cử đại
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biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bắt đầu từ ngày
02/5/2021. Tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thay hình đại
diện trên mạng xã hội trong tháng 5/2021.
2. Tổ chức sinh hoạt chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp
- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các sinh hoạt chung của Đoàn, Hội
tuyên truyền và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia bầu cử đại biểu Quốc
khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ Quý II chuyên đề tìm hiểu về
bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Nắm chắc, kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh
niên, những vấn đề phát sinh và có nguy cơ phát sinh để tham gia cùng lực
lượng chức năng kịp thời tham gia đấu tranh phản bác trước luận điệu sai trái
của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Huy động lực
lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên
câu lạc bộ lý luận trẻ tăng cường các bài viết tuyên truyền về bầu cử đại biểu
Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên các phương tiện mạng
xã hội.
3. Tổ chức các hoạt động trong các khối đối tượng về bầu cử đại biểu
Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
3.1. Tổ chức Chương trình “Khi tôi 18”
- Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn các trường trung
học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức chương trình “Khi tôi
18” với nội dung cung cấp kiến thức, thông tin về hệ thống chính trị, tổ chức bộ
máy, tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên hiểu rõ trách nhiệm công dân và tích
cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp.
3.2. Tổ chức Ngày hội cử tri trẻ
- Tuỳ theo điều kiện thực tế của các địa phương, đơn vị, tiến hành tổ chức
ngày hội cử tri trẻ, kết hợp các hoạt động văn hoá, văn nghệ, liên hoan các đội
tuyên truyền ca khúc cách mạng để tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh
niên hiểu và tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
3.3. Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Lá phiếu trách nhiệm” của Ban
Thường vụ Thành Đoàn và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” của Trung
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ương Đoàn để tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026
- Các cấp bộ đoàn tuyên truyền, vận động và tổ chức để cán bộ đoàn, đoàn
viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Lá phiếu
trách nhiệm” năm 2021, theo Kế hoạch số 252-KH/TĐTN-BTG ngày 30/3/2021
của Ban Thường vụ Thành Đoàn.
- Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp
luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” do
Trung ương Đoàn phối hợp triển khai từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày
30/4/2021.
4. Tiến độ thực hiện
Các hoạt động tuyên truyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp tập trung trong tháng 4, tháng 5/2021, chia thành 02
đợt:
- Đợt 1 (trong tháng 4/2021): Tập trung truyên truyền về hệ thống chính trị,
về Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; những thành tựu của Quốc hội khoá XIV
và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Đợt 2 (từ ngày 01 - 31/5/2021): Tập trung tuyên truyền về quyền và nghĩa
vụ của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bầu cử, thời gian, địa điểm bầu cử,
quy trình tham gia bầu cử, kết quả bầu cử, các hoạt động của Đoàn hướng đến bầu
cử.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành Đoàn
- Giao Ban Tuyên giáo Thành Đoàn là đơn vị thường trực tham mưu cho
Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo tổ chức, định hướng và theo dõi các hoạt
động tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc khoá XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; sưu tầm thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền
cổ động trực quan (infographic, video, pa nô, áp phích…) để tuyên truyền trên các
kênh thông tin, mạng xã hội
2. Các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Căn cứ tình hình cụ thể chỉ đạo các cấp bộ đoàn, nhất là cấp cơ sở tổ chức
các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội theo chủ điểm giới thiệu
và tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; có hình thức tuyên truyền, đấu tranh
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phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là trên hệ thống mạng xã hội.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch năm và theo chỉ đạo
của cấp uỷ, hội đồng bầu cử tại địa phương.
Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực
thuộc chủ động báo cáo cấp uỷ, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực
hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch. Mọi thông tin liên hệ Ban Tuyên
giáo Thành Đoàn Đà Nẵng, email tuoitredanangdn@gmail.com, số điện thoại
02363.695.066 hoặc đồng chí Nguyễn Hoàng Phương Trinh, chuyên viên Ban
Tuyên giáo Thành Đoàn, số điện thoại 0905.517.088./.

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

- Ban Tuyên giáo TWĐ (để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo TU (để b/cáo);
- Đ/c Bí thư TĐ (để b/cáo);
- 27 đơn vị (để t/hiện);
- Lưu BTG, VP.

Nguyễn Thị Anh Thảo

