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       BAN DÂN TỘC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

 

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 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

 

Căn cứ công văn số 1289/UBND-VXNV ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch số 1449/KH-HDDT14 ngày 

02/3/2021 của Hội đồng Dân tộc - Ủy ban Dân tộc.  

Ban Dân tộc xây dựng 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 trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến góp phần làm cho đồng bào dân 

tộc thiểu số, cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số thấy rõ ý nghĩa và tầm quan 

trọng của cuộc bầu cử; giúp cho cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số nêu cao 

tinh thần làm chủ, trách nhiệm, ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia bầu cử và 

nắm vững, thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của các Luật, quy định về 

tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, lựa chọn và bầu 

được đại biểu thực sự tiêu biểu tham gia vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền phải kịp thời, có trọng tâm, hiệu quả. Nội dung 

tuyên truyền, phổ biến phải đầy đủ, chính xác, hình thức và biện pháp tổ chức 

thực hiện phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn, 

đối tượng, bảo đảm hiệu quả đóng góp thiết thực vào việc tổ chức thành công 

cuộc bầu cử. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung  

- Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử (ngày 23/5/2021): Phổ biến, quán 

triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo liên quan cuộc bầu cử như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hiện hành và các văn bản pháp luật khác về 

bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong hệ thống tổ chức 

bộ máy nhà nước hiện nay; các nguyên tắc, quy trình bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu 
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Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; quyền bầu cử, quyền ứng cử của công 

dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử; các quy định về 

trình tự, thể thức bầu cử. Tuyên truyền về sự ủng hộ của nhân dân, đồng bào dân 

tộc thiểu số đối với  đường lối đổi mới của Đảng; phong chào thi đua lập thành 

tích chào mừng cuộc bầu cử... 

- Sau ngày bầu cử (từ 24/5 đến 10/6/2021): Tuyên truyền về kết quả cuộc 

bầu cử, đăng tin, giới thiệu các đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử, kết hợp 

công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19... 

2. Hình thức tuyên truyền 

Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, địa phương để lựa chọn hình thức 

tuyên truyền cho phù hợp như: Tuyên truyền thông qua hội nghị phổ biến; Báo 

Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn; hệ thống Cổng thông tin 

điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã; 

xây dựng bản tin; lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị tập huấn... 

3. Thời gian thực hiện  

- Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử (ngày 23/5/2021). 

- Sau ngày bầu cử (từ 24/5 đến 10/6/2021). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Phòng Chính sách tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp: 

- Chủ trì tham mưu phối hợp các ngành, UBND các huyện, thành phố tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch. 

- Tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 thông 

qua các hình thức như: Đăng trên bản tin công tác dân tộc phát hành số quý I, 

quý 2 năm 2021; đưa nội dung bầu cử vào chương trình để tổ chức các lớp tập 

huấn đối với người có uy tín theo Kế hoạch số 119/KH-BDT ngày 22/02/2021 

của Ban Dân tộc, thời gian tổ chức trong tháng 4 năm 2021. 

2. Giao Thanh tra và Văn phòng: 

- Tham mưu lồng ghép tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các cuộc họp 

giao ban cơ quan, sinh hoạt chi bộ định kỳ. 

- Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc: Thời 

gian trước, trong thời gian diễn ra bầu cử từ 01/4-23/5/2021 và sau ngày bầu cử 

từ 24/5-10/6/2021. 

- Lồng ghép đưa nội dung về bầu cử vào kế hoạch tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 129/KH-BDT ngày 24/02/2021 của Ban 

Dân tộc về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2017 - 2021” năm 2021. 
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- Tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 191/KH-BDT ngày 15/3/2021 của 

Ban Dân tộc về đáp ứng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn 

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

nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch số 147/KH-BDT ngày 01/3/2021 của Ban 

Dân tộc tổ chức thi đua thực hiện tốt bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND.  

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của 

địa phương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân; phát huy 

vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động tại địa 

phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. 

Trên đây là 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 trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số của Ban Dân tộc./.  

 

 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng CSTT&KHTH; 

- Thanh tra và Văn phòng ; 

- Lưu: VT, Hòa.          

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Đinh Hồng Kiên   
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