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MỚI NHẤT 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 15/4 đã phối 

hợp tổ chức tập huấn tại Hà Nội về kỹ năng tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực 

các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên-Huế trở ra. 

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ghi nhận: Những năm qua, công 

tác thông tin báo chí góp phần quan trọng vào thành công của bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu 

HĐND các cấp. Qua công tác tuyên truyền, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai 

trò ý nghĩa của hoạt động bầu cử là tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 

dân, do nhân dân và vì nhân dân.  

 

Hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về quan điểm, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của đất nước về bầu cử, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự 

đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử, chủ động đấu tranh có hiệu 

quả với những âm mưu chống phá bầu cử, cản trở sự nghiệp đổi mới của đất nước. 

 

Còn hơn một tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các cơ 

qua báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; mở chuyên trang, chuyên mục, có những tin bài về 

hoạt động bầu cử ở các địa phương, khu vực bầu cử. Các cơ quan báo chí cần giới thiệu nội dung các 

văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt làm rõ một số 

điểm mới trong Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị là giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập 

trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn, theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực 

hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp… 

 

Các đơn vị tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động cũng như thành 

tựu của Quốc hội, HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt những đổi mới của Quốc hội trong hoạt 

động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và của HĐND trong việc 

thực hiện trách nhiệm cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội 

khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 qua việc nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh 

tế xã hội giai đoạn 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII.  

 

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử Quốc 

hội khóa XIV, HĐND nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới này; tuyên tuyền quyền bầu cử, ứng cử của công 

dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của họ trong công tác bầu cử; về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân 

dân đối với cuộc bầu cử, kết quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử, biểu dương 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình bầu cử… Công tác tuyên truyền cần bình đẳng, tập trung 

vào đối tượng là các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán 

bộ, chiến sĩ, sĩ quan trong các lực lượng vũ trang… 



 

Tại lớp tập huấn, các phóng viên, biên tập viên được phổ biến về công tác hiệp thương, vận 

động bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; những điểm mới 

trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và công tác bầu cử. Bên cạnh đó, các học 

viên còn được hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nghe phổ 

biến định hướng báo chí đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2016-2021. 

 

Ngay sau lớp tâp huấn này, một lớp tập huấn tương tự cũng được tổ chức cho các phóng viên, 

biên tập viên các cơ quan báo chí từ Đà Nẵng trở vào. 
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