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II1fO'NG DAN
Tuyên truyn cuc bâu cu dii biêu Quôc hi khóa XV
vi dii biêu Hii dông nhân dn các cIp nhim k' 2021 - 2026

Can cir Huó'ng dn sé 169-HD/BTGTW, ngày 20/01/2021 cüa Ban Tuyên
giáo Trung uo'ng ye tuyên truyên cuc bâu cu di biêu Quôc hi ldióa XV và di
biêu Hi dông nhân dan các cap nhiêrn ki 2021 - 2026, Ban Tuyên giáo Thành üy
hurng dan cong tác tuyên truyên nhu sau:
I. MIJC DId, YEU CAU
1. Miic dIch
- Tuyên truyên sâu rng, tao sir thng nht v nhn thirc, tu' tu'O'ng chInh trj
vàhành dng trong Dàng, sr dOng thuin trong xã hi dê tO chuc cuc bâu cü' dai
biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu I-Ii dOng nhân dan các cap nhirn kS' 20212026 trên dia bàn thành phô Ha Nôi dat kêt qua cao, bào darn dan chü, bInh dãng,
dñng pháp lut, an toàn, tiêt kirn và thrc sir là ngày hi cüa toàn dan.
- Thông qua tuyên truyn bu cir gop phn tIch crc vào vic xây dirng Dáng
và h thông chInh trj trong sach, vü'ng rnanh, cüng cô và hoàn thin Nhà nuO'c pháp
quyên xa hi chü nghia cfia Nhân dan, do Nhân dan, vi Nhân dan; cô vu, dng viên
toàn Dáng, toàn dan và toàn quân doàn két, sang tao, quyêt tarn thirc hin thäng igi
Nghi, quyêt dai hi dâng các cap nhirn kS' 2020 - 2025 và Ngh quyêt Dai hi dai
biêu toàn quOc lan thir XIII cua Dáng.
2. Yêu câu
Cong tác tuyên truyn bu cu phâi dung sx chi dao, dnh huóng chinh trj, tu
tuàng cüa Dâng và Hi dông Bâu cu quOc gia, Thành üy và Uy ban bâu cu thành
phô Ha Ni bào darn chat lucmg, hiu qua, tiêt kirn, không phO truo'ng, hInh thi.rc;
tao không khI phân kh&i trong Nhan dan; gän vói triên khai t1iirc hin nhirn vii
cüa dat nuó'c, sO', ngành, dia phuo'ng, don vj và Nghj quyêt di hi dàng b cac
cap, Nghj quyêt Dai hi XVII Dàng b Thành phô, Nghj quyêt Dai hOi dai biêu
toàn quOc lan thO' XIII cua Dàng.
II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN
1. Tuyên truyn, nêu bt rniic dIch, nghTa, trn quan trpng cña cuc bu cir
dai biêu QuOc hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân dan các cap nhirn k' 20212026. Phân tIch, lam rO bOi cánh din ra sçr kin chInh trj quan tr9ng nay: DO là dat
nuO'c ta sau 35 nàrn dôi rnO'i dä dat du'o'c nhiêu thành tu'u toàn diên trên tat câ các
lTnh vrc kinh tê - xà hi, vup't qua nhü'ng Rho khãn, thách thO'c, nhât là tu' dich
bênh Covid - 19 cüa näm 2020.
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2. Quán trit dy dü, sâu sc chñ tru'ong, quan dirn 1nh dao, chi do cüa
Dâng, Nhà nithc ye cuc bâu cr dugc nêu trong các chi th ciia B ChInh trj, Thu
tufing ChInh phñ (Chi thi 45-CT/TW ngày 20/6/2020 cüa B ChInh trj ye "Länh
dao cuc bâu cir dti biêu Quôc hi khóa XV và di biêu Hi dông nhân dan các
cap nhim kS' 2021-2026"; Chi thj so 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 cüa Thütixng
ChInh phü ye "To chiLrc cuc bâu cir di biêu Quôc hi khóa XV và di biêu Hi
dông nhân dan các cap nhim k' 202 1-2026"); the van bàn chi do, hung dan cüa
cci quan chüc näng các cap, nhu: Uy ban Thung vii Quôc hi (Nghj quyêt
so 1185/NQ-UBTVQH14 ye dir kiên so 1ung, CG câu, thành phândi biêu Quôc
hi khóa XV, Nghj quyêt so 11 87/NQ-UBTVQH 14 ye dr kiên co câu, thành phân,
phân bô so ltrccng ngui dugc gii thiu 11ng ci..r dii biêu Hi dông nhân dan các
cap nhim kS' 2021-2026, Nghj quyêt so 1186/NQ-UBTVQH14 ye vic hung dan
to chüc hi nghj cr tn, vic giOi thiu nguè'i trng cCr dii biêu HDND cap xã i thôn,
to dânphô, vic hip thuang, giéd thiu ngui irng cfr, 1p danh sách nguôi l'rng ccr
di biêu Quôc hi và dai biêu Hi dông nhân dan trong bâu Cu, bô sung), Uy ban
Kiêm tra Trung uo'ng Dâng (Hu'ó'ng dn so 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 ye
"giài quyêt to cáo, khiêu nai ye bâu cu dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi
dông nhân dan các cap nhim kS' 202 1-2026 cüa cap üy, to chuc dãng, Uy ban
kiêm tra các cap"), Hi dông Bâu cir quôc gia, Uy ban Trung Lro'ng Mt trn To
quôc Vit Nam và Uy ban bâu cir thành phô Ha Ni.
3. Tuyên truyên các quy djnh cüa pháp 1ut, nhu: Hiên phap näm 2013, Lu.t
To chirc Quôc hi narn 2015 (vira du'gc bô sung rnt sO diêu theo Lut sO
65/2020/QH14), Lut To chic chInh quyen dja phuong (viia duc bô sung mOt so
diêu theo Lu.t so 47/2019/QH14), Thông tu' so 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021
cüa B Ni viii ye "Huông dan nghip v cOng tác to chirc bâu cü' dai biêu Quôc
hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân dan các cap nhirn kS' 202 1-2026", trong
do tp trung tuyên truyen yj trI, vai trO cüa Quôc hi, Hi dOng nhân dan các cap;
nguyen täc bâucü', tiêu chuân dai biêu, quyên bâu cr và ung cir cüa cong dan; sO
lucing, co câu di bieu (d tuôi, vüng mien, thành phan...); vic thâm djnh ho so,
danh sách, 19 ljch cüa ngu'i du'çic gió'i thiu üng ci.r, tV' ung Cu; quyen igi và trách
nhim cüa cü' tn... Chü trçng giói thiu nhu'ng diem mó'i cüa cuc bâu cu dai biu
Quôc hi khóa XV và di biêu Hi dOng nhân dan các cap nhirn kS' 202 1-2026.
4. Neu bt nhüng thành tiru cüa Quc hi và Hi dng nhân dan các cp qua
các thii ks'; khäng djnh sir kê thra, phát huy tinh than dôi mOi cüa Quôc hi trong
hoat dng 1p pháp, giám sat yà quyêt dnh nhQ'ng van dê quan tr9ng cña dat nu'âc;
yic thrc hin trách nhirn là co quan quyên lçic Nhà nu'ó'c trong vic th ch boa
duäng lôi, chü tru'ang cua Dàng thành chInh sách, pháp 1ut cCia Nba nuó'c, gop
phân thirc hin thäng igi mijc tiêu, nhirn vi xây dirng, phát triên và bào v T
quôc trong nhü'ng nãm vüa qua, dc bit là 5 nãrn gn day.
5. Tuyên truyn sr länh do, chi dao hiu qua cüa cp Oy dáng và chInh
quyên các cap dôi yói cong tác bau cü (chuân bj t chuc và qua tninh thrc hiên...);
nhân rnmnh vai trO, tinh than trách nhirn cüa các cap, ngành, co quan, don yj cüng
nhu' cü tn cà nuôc, gop phan yào sij thành cOng cüa cuc bu cu. T.p trung tuyen
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truyn k& qua bu cü' va không khi dan chü, diing pháp 1ut trong bâu cü', nhât là
thirc tr giác thirc hin quyên 1çi và trách nhim cia cir tn Thñ do.
6. Tuyên truyn các phong trào thi dua yêu nu'c và các hoat dng chào
mrng; biêu du'ong kjp thi nhithg tp the và cá nhân có thành tIch xuât sac trong
cong tác bâu cr, nhât là bâu c1r các v1ing con nhiêu Rho khán, các vüng dông bào
dan tc thiêu so, ton giáo. .trên dja bàn Thành phô.
7. Chü dng tuyên truyn du tranh, phán bác thông tin, quan dirn sai trái,
xuyên tc phá hoai cuc bâu cir, lçii dung bâu cr dê RIch dng, gay rôi, chia rë khôi
di doàn kêt toàn dan tc, chông phá Dàng và Nhà nufic.
III. THOI GIAN TUYEN TRIJYEN
Cong tác tuyên truyn v cutc bu cir di biu Quc hi Rhóa XY ye. di
biêu Hi dông nhân dan các cap nhim kST 202 1-2026 duc tiên hành bat dâu tü'
tháng 01 nàrn 2021, cao diem ti tháng 4 närn 2021 den ngày bâu ci1r 23/5/2021 và
sau khi kêt thüc bâu cir, cong bô kêt qua bâu cfr, c the:
Dyt 1: Tir tháng 01/2021, cao dirn tháng 4/2021
Tp trung tuyên truyn Hin pháp näm 2013, Chi thj 45-CT/TW ngày
20/6/2020 cUa B Chinh trj, Chi thj so 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 cUa ThCi tu'ng
ChInh phü, các quy dnh cfia pháp 1ut, ke hoach, hu'âng din ye bâu cr; tiêu chuân
ye dai biêu Quôc hOi, dai biêu Hi dông nhân dan các cap; quy djnh ye giOi thiu
nguii üng cir, ti,r irng ci.:r; quyên lcii và trách nhim cüa cü' tn.
Tuyên truyn nhng thành tiru cüa Quc hi và Hi dng nhân dan các cap
qua các th?ñ kS', dc bit là nhttng dôi rnói trong hoat dng !p pháp, giám sat và
quyêt djnh nhttng van dê quan tr9ng cña dat nu'óc nhüng näm gân day.
Kp thO'i tuyên truyn các chi dao cña Thành ñy, Uy ban bu cU Thành ph&
các hung dan cUa Mt trn To quOc Thành phô lien quan den cong tác bâu ci:r.
Dqt 2: Tx tháng 4/202 1 den ngày bâu cir 23/5/202 1
Tip tvc tuyên truyn v tiêu chun dai biu Quc hi, dai biu Hi dng
nhân dan các cap, quyên và nghia vi cUa ngu'ii irng c, quyCn ye. nghia vv cUa cu
tn, các quy djnh ye bâu cir và the thrc bâu cir.
T.p trung tuyên truyn cOng tác chun b t chirc bu cir ye. khOng khI phn
kh&i, tin tuâng cUa ci1 tn hung Ye ngày bâu cU'.
Dç't 3: Sau ngày b.0 cü 23/5/202 1
Tp trung tuyên truyn k& qua bu cir ye. các hoat dng chào mirng thành
cong cuc bâu cir trên ce. nu'óc.
IV. TO CHU'C THTIC HItN
1. Các qun Uy, huyn üy, thj Uy; dâng Uy trvc thuc Thành üy: ChU dng
xây drng k hoach, chi dao to chirc có hiu qua cong the tuyên truyên ye bâu CU'
dai biu Quc hi khóa XV và dai biêu Hi dOng nhân dan các cap nhirn kS' 2021
- 2026 theo ni dung miic II, III cUa hu'ó'ng dn nay; chU trpng tuyên truyên cOng
tác chuân bj b.0 ci, dam bão dan chU, dUng pháp 1ut và khOng khI phân khth, tinh
than tix giác tharn gia di bâu cr cUa cU tn trên dia bàn.
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2. Ban Tuyên giáo Thành üy: Chi dao, hu'ng dn, djnh hung Cong tác
tuyên truyên cuc bâu cir di biêu Quôc hi khóa XV và di biêu Hi dông nhân
dan các cap nhim kS' 2021 - 2026; chü trI xây dirng hung dan và biên so?n tài
1iu tuyên truyên trong Dâng và Nhân dan theo phân cong.

3. Uy ban Mt trn T quc Vit Narn thành ph Ha Ni, các to chircchInh
iii - xa hôi và các to chüc thành vien khác: Xay dirng kê hoch, hu'âng dan tO chirc
tot cong tác tuyên truyên cuc bâu cfr dai biêu Quôc hi khóa XV và di biêu Hi
dôngnhân dan các cap nhirn kS' 2021 - 2026 cho can b, dàng viên, hi viên và
các tang lrp Nhân dan; 4n dng can b, doàn viên, hi viên tIch circ hung 1rng
Barn sat co s&,
các phong trào thi dna yêu nuóc 1p thành tIch chào rnimg bâu
dja bàn, dja phuung, tang cithng các hot dng, hInh thirc tuyên truyên dê gãn kêt
các tang lop Nhan dan trong xã hi huó'ng ye ngày bâu ci:r, nãrn bàttu' tu1ng, tarn
trng cüa các tang lop Nhân dan truc, trong và sau cuc bâu cir dê có nhtng dê
xuât, giài pháp kp thai ngàn chmn nhth'ig van dê nhy cam phát sinh.
t'.Jy ban M.t trn T quc Vit Narn thành ph Ha Ni: Chü dng phi hcip
vi Ban Tuyên giáo Thành üy, S Thông tin và Truyên thông trong vic chi dto
thông tin, tuyên truyên các hOi nghj hip thuong, giói thiu ngu'O'i iirng cir dai biêu
Quôc hi và Hi dông nhân dan Thành phô.
4. Sâ Thông tin và Truyên thông: Quãn 1 ch.t chë các hoat dng thông tin,
truyn thông và báo chI - xuât bàn; chi dao h thông thông tin co s phát thanh các
bàn tin giói thiu cuc bâu cCr dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dông
nhân dan các cap nhirn kS' 2021 - 2026.

5. Sâ Van hóa và Th thao: Chi dao t chñc các hoat dng thông tin c dng
trçrc quan, nhât là trên pa nO, áp phIch, tranh cO dng, bang din tü, triên lam và
hoat dng van hóa, van ngh, the thao chào rni.img; chi tr9ng tói khu virc bâu cir,
nhât là i vüng sau, ving xa trung tarn.
6. Lien hip các hi Van h9c - Ngh thut Thành ph& Chi dao Hi viên t
chi:rc các boat dng tuyên truyên, 4n dng van ngh si sang tác và quàng bá nhü'ng
tác phârn van h9c - ngh thut hay, hap dan chào müng cuc bau ci.r dai biêu Quôc
hi khóa XV và dai biêu Hi dOng nhân dan các cap nhim kS' 202 1-2026.
7. Các co quan báo chI: Barn sat chi dao, hung dn cüa Ban Tuyên giáo
Thành üy và Sà Thông tin và truyên thông xây drng kê hoach tuyên truyên; m&
chuyên trang, chuyên imic, t9a darn tuyên truyên có hiu qua v cuc bu cir dai
biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dOng nhân dan các cp nhirn kS' 2021 2026; chü trçng ni dung phông van, nhât là cüa cü tn, nguOi duçic giói thiu trng
c1r, tçr lrng ci1.
8. Ban Tuyên giáo các qun üy, huyn üy, thj üy, dàng ñy trrc thuc Thành
üy: Chü dng tharn rnuu giüp cap üy xây dirng kê hoach, huóng dn tuyên truyn
dñng djnh huOng; biên ttp, lông ghép ni dung tuyên truyn vào Bàn tin sinh hoat
chi b ho.c Cong thông tin din tir cüa dorn vi, ngành, dja phu'ang; coi tr9ng cOng
tác kiêrn tra, theo dôi các hoat dng tuyen truyên; vn dng can b, dâng viên và
Nhân dan dàng tãi thông tin, tuyên truyên tIch crc trên mng VCNet.vn và các
trang rnng xa hi khác. Chü dng nàrn tInh hInh tu' tuO'ng, tarn trng cüa can bô,
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dàng viên Va Nhân dan; tir do d xut kjp thi vi cp iiy, chInh quyên các hot
dOng tuyên truyên, djnh hu'óng du' 1un xã hi.
V. MQT sO KHAU HIEU TUYEN TRUYEN
1. Nhit lit chào müng Ngày bu cu di biu Quôc hi Khóa XV và di
biêu Hi dông nhân dan các cap nhirn kS' 202 1-2026!
,2. Ngày23-5-2021, cü' tn cà nu'ó'c di bu cu dai biu Quôc hi khóa XV và
d?i biêu Hi dông nhân dan các cap nhim kS' 202 1-2026!
3. Cfr tn Ha Ni tIch circ tharn gia bu cü' di bi&i Quôc lii khóa XV và dti
biêu Hi dông nhân dan các cap nhirn k3' 202 1-2026!
4. Bu cu dai biu Quc hôi và dai biu Hi dông nhân dan các cap là quyên
và nghia v11 cüa rnôi cOng dan!
5. BAu cü' di biu Quc hi khóa XV và di biu Hi dông nhân dan các cap
nhirn k3' 202 1-2026 là ngày hi cüa toàn dan!
6. Sang su& 1'a chpn nhQ'ng ngu'i tiêu biu v dirc, tài, xO'ng dáng dai din
cho chI, nguyen v9ng và quyên lam chü cOa Nhân dan bâu vào QuOc hi khóa
XV và Hi dông nhân dan các cap nhirn kS' 202 1-2026!
7. Bâu en' di biu Quôc hi và dai biu Hi dông nhân dan các cap là trV'c
tiêp gop phân xây dirng Nhà nu'óc pháp quyên XHCN Vit Narn cia Nhân dan, do
Nhân dan, vi Nhân dan!
8. Toàn Dâng, toàn dan, toàn quân thi dua 1p thành tIch chào mü'ng cuc
bâu cfr di biêu QuOc hOi khóa XV và di biêu Hi dOng nhân dan các cap nhim
kS' 202 1-2026!
9. Dáng b và Nhân dan Thu dO thi dua Ip thành tIch chào mü'ng cuc bãu
cu dti biêu Quôc hi khóa XV và dii biêu Hi dOng nhân dan các cap nhirn kS'
202 1-2026!
10. Dàng Cong san Vit Narn quang vinh muOn nãm!
11. Nu'ó'c Cong hôa xã h5i chü nghia Vit Nam muOn nam!
12. Chñ tjch Ho ChI Minh vi dai sng mãi trong sir nghip cüa chOng ta!
NGi nhân:
- Ban Tuyên giáo TW,
(clê
- Thuäng trirc TU, HDND, UBND TP, báo
- D/c TruOng Ban Tuyên giáo TU,
cáo)
- BTG qutn, huyn, thj ñy,
(de
Dãng 1iy trrc thuc Thành iiy
- MTTQ và các to chirc CT-XH TP, ihwc
hiên)
- Các SO TT-TT, VH - TT,
- Các co quan báo chI I-là Ni,
-LuiiVT,TT-TH.

K/T TRU'O'NG BAN
PHO TRU'CNG BAN

Dinh Thj Lan Duyên

