
          UBND TỈNH  PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  16a/KH-SVHTTDL         Phú Thọ, ngày 29 tháng 02 năm 2016 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

Căn cứ Thông tri số 03-TT/TU ngày 02/02/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng 
cường sự lãnh đạo đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hướng dẫn số 04-
HD/BTGTU ngày 15/02/2016 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Phú Thọ về việc tuyên 
truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Văn bản số 537/BVHTTDL-VHCS ngày 
26/02/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “về việc tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền văn hóa, nghệ thuật chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 
văn hóa, thể thao và du lịch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với các nội dung, cụ thể  
như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn 
thể và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về bầu cử; góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng 
thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử. 

2. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ 
vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; tạo không 
khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

3. Giúp các địa phương thống nhất ma két trang trí khánh tiết khu vực hòm 
phiếu bầu cử trang trọng, đúng nghi thức. 

4. Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VH,TT&DL phục vụ cuộc 
bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, 
trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử;  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG. 

1. Tuyên truyền cổ động trực quan. 

1.1.Tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng các cụm thông tin, panô, áp 



 2

phích, khẩu hiệu, bảng điện tử… tại các khu trung tâm huyện, thị, thành phố, thị trấn, 
xã, phường, nhà văn hóa khu dân cư về nội dung cuộc bầu cử.  

1.2. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xe thông tin lưu động, xe 
chiếu phim lưu động. 

1.3. Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, 
đọc sách báo, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt nhà văn hóa khu dân cư, rạp và các bãi 
chiếu phim phục vụ nhân dân. 

2. Trang trí khánh tiết khu vực hòm phiếu bầu cử: Có maket hướng dẫn riêng.  

3. Tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng tại cơ sở. 

4. Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

  5. Tổ chức trưng bày hiện vật, sách, báo chuyên đề về nội dung bầu cử… 
tại Bảo tàng Hùng Vương, Thư viện tỉnh và thư viện các huyện, thành, thị. 

6. Tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng: bóng đá, bóng chuyền, bóng 
chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và các trò chơi thể thao dân gian khác.  

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.  

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tuyên truyền bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong 
và sau khi bầu cử), theo tiến độ chung. Công tác tuyên truyền chia làm 3 đợt bắt 
đầu từ đầu tháng 02/2016, cao điểm từ giữa tháng 4/2016 đến ngày bầu cử 
22/5/2016 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau: 

- Đợt 1: Từ đầu tháng 02/2016 đến ngày 15/4/2016. 

Tập trung tuyên truyền Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), các quy định của 
pháp luật về bầu cử; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về cuộc bầu cử; tuyên 
truyền các nội dung theo kế hoạch chung của Ủy ban bầu cử tỉnh, kế hoạch của 
các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai cuộc bầu 
cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quy định về giới thiệu người 
ứng cử, tự ứng cử; về quyền bầu cử của công dân; việc tổ chức, diễn biến, kết quả 
các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp... 

- Đợt 2: Từ ngày 16/4/2016 đến ngày 22/5/2016 

Trong thời gian này, nhất là trong 10 ngày trước ngày bầu cử (22/5), tập 
trung các nội dung: 

+ Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các 
cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy 
định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. 

+ Tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương trong tỉnh 
bảo đảm an ninh chinh trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật 
đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử. Tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, 
băng rôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử. 
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+ Tập trung tuyên truyền, cổ động trong ngày bầu cử 22/5/2016; tuyên 
truyền không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong 
tỉnh và cả nước; tình hình dư luận nhân dân, dư luận trong nước và quốc tế về 
cuộc bầu cử. 

- Đợt 3: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 12/6/2016 

 Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau 
khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức và các hoạt động chào mừng 
thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Khẩu hiệu tuyên truyền: Có nội dung khẩu hiệu gửi kèm. 

IV. KINH PHÍ: Kinh phí tổ chức các hoạt động trích từ nguồn ngân sách 
Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động văn hóa, thể thao và du lịch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.   

2. Phòng Tổ chức cán bộ: Chủ trì, hướng dẫn và hoàn thiện các văn bản liên 
quan đến công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu người đại diện cho Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 
- 2021. 

3. Phòng Nghiệp vụ Văn hoá: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 
quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động cổ động trực quan như: Khẩu hiệu, pa nô, 
áp phích; tổ chức, chỉ đạo các Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện và các đơn vị 
liên quan tổ chức hoạt động triển lãm, văn hoá, văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, hướng dẫn các đơn vị bầu cử bố trí 
và trang trí khánh tiết phòng bỏ phiếu (theo các văn bản hướng dẫn của Ủy ban 
bầu cử tỉnh và Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL). 

4. Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao: Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các các 
Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động thể 
thao chào mừng cuộc bầu cử (theo các văn bản hướng dẫn của các cấp). 

5. Phòng Kế hoạch tài chính: Hướng dẫn các đơn vị liên quan lập dự toán 
kinh phí; tổng hợp, trình duyệt, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí để 
thực hiện theo quy định. 

6. Trung tâm Văn hoá thông tin 

- Chủ trì hướng dẫn tổ chức hoạt động của các đội thông tin lưu động; 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trang trí khẩu hiệu, băng zôn cổ động 
tuyên truyền... 

- Phối hợp các đơn vị liên quan, hướng dẫn các đơn vị bầu cử bố trí và 
trang trí khánh tiết phòng bỏ phiếu (theo các văn bản hướng dẫn của các cấp). 
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- In và cấp bộ mẫu ma két trang trí khánh tiết các hòm phiếu gửi cho các 
địa phương trong tỉnh để thực hiện trang trí các khu vực hòm phiếu bầu cử theo 
quy định. 

7. Bảo tàng Hùng Vương: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trưng 
bày hiện vật, tư liệu chuyên đề về nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

8. Thư viện tỉnh: Tổ chức trưng bày sách, báo chuyên đề về bầu cử tại trụ 
sở Thư viện tỉnh; hướng dẫn thư viện các huyện, thành, thị tổ chức trưng bày tại 
địa phương.  

9. Đoàn Kịch nói: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 
chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

10. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng: Tổ chức đợt chiếu phim 
tuyên truyền , chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

11. Phòng VHTT và Trung tâm VHTT các huyện, thành, thị: Căn cứ 
nội dung hướng dẫn, Phòng VH & TT; Trung tâm VH, TT&DL các huyện, thị, 
thành, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tuyên truyền bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021 và báo cáo kết quả về sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Sở) 
trước ngày 30/5/2016 để tổng hợp báo cáo. 

12. Các phòng chuyên môn, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở: Phối 
hợp tuyên truyền công tác bầu cử; tổ chức, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tham gia đi bầu cử 
đầy đủ, nhanh chóng; tích cực vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền 
lợi của công dân theo quy định của pháp luật. 

 

Trên đây là Kế hoạch kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và 
du lịch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Giám đốc Sở yêu cầu Lãnh đạo các 
phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở; phòng 
VHTT, TTVHTT các huyện, thành, thị căn cứ nhiệm vụ được phân công triển 
khai thực hiện tốt những nội dung theo kế hoạch./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                      
- Bộ VH, TT&DL; 
- UBND tỉnh;                  (B/cáo) 
- Ban Tuyên giáo TU;  
- UBMT Tổ quốc tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở;           
- Các phòngCMNV, đơn vị SN trực thuộc Sở;     
- Phòng VH&TT các huyện, thị, thành                 (T/hiện)  
- TT VH, TT&DL các huyện, thị, thành;                                                           
- Lưu: VT, TCCB, VP. 

 GIÁM ĐỐC 
         

 
     (đã ký) 

 
 

       Nguyễn Ngọc Ân 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ.) 

 

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021! 

2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021! 

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021! 

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của 
mỗi công dân! 

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân! 

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện 
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV 
và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021! 

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp 
góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân! 

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021! 

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

 

 

 

 

 

 

 


