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HƯỚNG DẪN 

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

----- 
    

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên 

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

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng hướng dẫn công tác tuyên 

truyền như sau:  

 1. Mục đích, yêu cầu 

- Xuất phát từ thực tiễn của thành phố Đà Nẵng là địa phương thí điểm tổ chức 

mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. 

Theo đó, Đà Nẵng sẽ không tổ chức HĐND cấp quận, phường kể từ ngày 01/7/2021. Do 

vậy, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này cần làm cho cán bộ, đảng viên và toàn thể 

nhân dân thành phố hiểu rõ bối cảnh tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới; tạo sự thống nhất 

về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để 

tổ chức 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. 

- Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; 

các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của 

Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân 

dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà 

nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động.   

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vừng mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, 

toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại 

hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, 

bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng; động viên mọi 

cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương 

mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.  

- Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá 

hoại cuộc bầu cử của các thế lực cơ hội, thù địch. Phê phán, chấn chỉnh những biểu hiện 
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mất dân chủ, những hành vi vi phạm pháp luật, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND, các quy định khác của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử. 

- Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư 

tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, 

không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân toàn thành phố 

nói chung và của Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng nói riêng. 

Thông qua việc quán triệt, tuyên truyền các nội dung về bầu cử, đồng thời góp 

phần cổ vũ các phong trào thi đua trong SXKD của mỗi đơn vị, quyết tâm thực hiện 

thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020) nghj quyết  Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng các đơn vị thuộc Đảng bộ Viễn 

thông Đà Nẵng đoàn kết, thống nhất.  

Các tổ chức Đảng, đoàn thể thực hiện tốt trong công tác chỉ đạo tuyên truyền, 

chính xác nội dung thông tin và hình thức phù hợp với từng đơn vị. 

 2. Nội dung, tài liệu tuyên truyền 

- Tuyên truyền sâu rộng, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; 

phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, đó là đất 

nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống 

cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh COVID-19; tổ 

chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; việc học tập, quán triệt và triển khai 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tiến hành; việc nghiên cứu, học tập, 

quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.  

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

nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ 

tướng Chính phủ (có các văn bản kèm theo) để cán bộ, đảng viên và người lao động 

được nắm rõ. 

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn 

thành phố qua các thời kỳ; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước 

trong việc thế 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 5 năm gần đây. 

- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền 

các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện..); trong đó 

mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc xác định vai trò, tinh thần trách nhiệm của cấp 

ủy đơn vị, cũng như cử tri là các CBCNV thuộc đơn vị góp phần vào sự thành công 

của cuộc bầu cử.  

- Thực hiện các phương án bảo đảm an ninh tại mỗi đơn vị và trật tự an toàn xã 

hội; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tốt nhất về mạng lưới viễn thông, thông tin liên 

lạc tại mỗi địa bàn; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo (nếu có); ngăn chặn mọi 

hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ để làm các việc sai trái. 
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Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá 

hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. 

+) Tài liệu tuyên truyền: 

- Các tài liệu tuyên truyền được gởi kèm theo (gồm các văn bản theo đĩa CD 

tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, file gởi kèm), hoặc truy cập tại Chuyên 

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

cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên website https://danang.vnpt.vn/. 

+) Thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021). 

3. Tổ chức thực hiện  

- Các tổ chức Đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến 

binh căn cứ hướng dẫn và triển khai thực hiện tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên thuộc tổ chức, đơn vị mình quản lý. Ngoài 

các nội dung tuyên truyền trên, cấp ủy các cấp cần tập trung: 

+) Nắm tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chủ động 

đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc các chủ trương, chính sách, đường lối phát 

triển của đất nước và thành phố. Giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, các khiếu 

kiện (nếu có) ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, đồng thời báo cáo 

Thường trực Đảng ủy để có hướng chỉ đạo kịp thời.  

+) Chỉ đạo đơn vị kịp thời trong công tác đảm bảo thông tin liên lạc, công tác 

an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác 

trực tự vệ đảm bảo an ninh tại đơn vị trong thời gian trước, trong thời gian diễn ra đại 

hội. Không để xẩy ra mất an toàn về an ninh đối với các nhà trạm viễn thông thuộc 

địa bàn quản lý. 

+) Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đơn vị chuyên môn thi đua trong SXKD, đoàn 

kết, gắn kết địa bàn, tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động SXKD nhằm phấn đấu hoàn 

thành kế hoạch năm 2021. 

- Giao Trung tâm CNTT tạo Chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên website 

https://danang.vnpt.vn/ và cập nhật các tài liệu (do Văn phòng Đảng ủy cung cấp). 

- Thực hiện treo cờ (Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc, Cờ Phướn), khẩu hiệu tuyên truyền 

tại đơn vị mình, cụ thể như sau:     

 +) Nội dung khẩu hiệu:  

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! 

 +) Thời gian treo cờ, khẩu hiệu: Bắt đầu từ ngày 20/4/2021 đến ngày 

24/5/2021. 

+) Đảng bộ KCN VNPT -Đà Nẵng: Thực hiện treo cờ Phướn (dọc 2 bên hàng 

rào 2 mặt tiền); cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ VNPT (trên trụ cờ tầng 2 tại 346 đường 

2/9); khẩu hiệu tại 02 trụ sở 344 và 346 đường 2/9 (phía trên cổng chính); 

https://danang.vnpt.vn/


 4 

+) Các Đảng bộ: VNPT Hải Châu, VNPT Thanh Khê, VNPT Sơn Trà-Ngũ 

Hành Sơn, VNPT Cẩm Lệ -Hòa Vang, VNPT Liên Chiểu, Điều hành Thông tin-

Khách hàng doanh nghiệp (treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở Trung tâm ĐHTT và các 

Trung tâm Viễn thông 1, 2, 3, 4, 5). Các chi bộ: Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ III 

và 2 Công ty cổ phần thực hiện treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở đơn vị mình.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng đề nghị các tổ chức Đảng, đơn 

vị trực thuộc triển khai thực hiện theo nội dung trên. 

    
Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo), 

- Các tổ chức Đảng trực thuộc, 

- Công đoàn, ĐTN, Hội CCB, 

- Trung tâm CNTT, 

- Lưu VPĐU. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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