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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và phục vụ kỳ họp thứ Năm 

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX dự kiến diễn từ ngày 

7/12/2022 đến ngày 9/12/2022. Căn cứ Thông báo số 55/TB-HĐND ngày 

14/11/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức kỳ 

họp thứ Năm (kỳ họp), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và phục vụ 

kỳ họp như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng tới cử tri và Nhân dân trong tỉnh về nội dung, 

chương trình kỳ họp thứ Năm, HĐNĐ tỉnh khóa XIX, những vấn đề quan trọng 

được xem xét, thảo luận, thông qua tại kỳ họp. Đồng thời tuyên truyền, vận động 

cử tri, Nhân dân tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết được 

HĐND tỉnh thông qua. 

- Thông qua phản ánh của các cơ quan truyền thông để kịp thời tiếp thu ý 

kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; tạo điều kiện để đại biểu 

HĐND tỉnh có thêm thông tin trong việc quyết định các nội dung của kỳ họp, góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp. Định hướng những nội dung trọng 

tâm của kỳ họp.    

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phục vụ đảm bảo cho sự thành công 

của kỳ họp. 

2. Yêu cầu 

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về các nội dung sẽ 

được HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp để các cơ quan thông tin tuyên 

truyền đưa tin kịp thời, chính xác, đúng theo quy định của Luật Báo chí và các 

quy định của pháp luật có liên quan.  

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị hữu quan trong 

việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và phục vụ cho kỳ họp.  
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II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Thông báo nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp; 

việc tổ chức tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu; tiếp nhận ý kiến tham gia, đóng góp 

vào các nội dung của kỳ họp.  

- Đưa tin, phản ánh các hoạt động diễn ra tại kỳ họp. Lựa chọn những ý 

kiến của cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh để đăng tải trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

- Đăng tải nội dung các dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết chuyên đề sẽ 

được xem xét quyết định tại kỳ họp để cử tri và Nhân dân theo dõi, tham gia ý kiến. 

- Đăng tải nội dung trả lời, kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng 

có thẩm quyền đối với các vấn đề cử tri đã phản ánh từ kỳ họp thứ Tư, HĐND 

tỉnh khoá XIX; việc thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ 

họp tại các kỳ họp trước. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng các hình 

thức trên báo in, báo hình, báo điện tử. 

- Tuyên truyền trực quan sinh động qua hệ thống băng-rôn, biểu ngữ, khẩu 

hiệu tuyên truyền và tại các điểm có hệ thống màn hình Led điện tử trên địa bàn 

thành phố Việt Trì. 

1.3. Thời gian tuyên truyền 

Các hoạt động tuyên truyền thực hiện trước, trong và sau kỳ họp; trọng tâm 

là thời gian diễn ra kỳ họp (từ ngày 7/12/2022 đến hết ngày 9/12/2022). 

2. Tổ chức họp báo 

- Thời gian: Ngày 24/11/2022. 

- Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (tầng 4). 

- Nội dung: Thông báo nội dung, chương trình và định hướng công tác 

tuyên truyền, phục vụ trước, trong và sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khoá XIX, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3. Công tác phục vụ và đảm bảo an ninh, trật tự 

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, như: Hội 

trường, âm thanh, ánh sáng, việc cấp điện; phương án ăn, nghỉ của đại biểu,... 

- Triển khai phương án phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho 

các đại biểu trong quá trình diễn ra kỳ họp. 
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- Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu cho các đại biểu dự họp, các cơ quan 

báo chí, tuyên truyền. 

- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tiến hành kỳ họp.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung và chỉ đạo các cơ 

quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về kỳ họp. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh. 

- Thông báo chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp;  

thông báo các kênh, website tiếp nhận ý kiến, kiến nghị tham gia đóng góp vào 

các nội dung kỳ họp để cử tri, Nhân dân biết, theo dõi và tham gia. 

- Cử phóng viên dự và đưa tin về các hoạt động tiếp xúc cử tri, họp tổ đại 

biểu trước và sau kỳ họp; hoạt động diễn ra tại kỳ họp; lựa chọn những ý kiến 

phát biểu có chất lượng của đại biểu, cử tri về những nội dung liên quan đến kỳ 

họp để đăng tải, phát sóng; đưa tin bài phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

- Phỏng vấn một số đại biểu HĐND tỉnh về những vấn đề mà đại biểu quan 

tâm; ý kiến của một số cơ quan chức năng liên quan đến nội dung của kỳ họp. 

Trong đó, tập trung vào các vấn đề cần định hướng trong các nghị quyết thông 

qua tại kỳ họp. 

- Lựa chọn một số nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp và những nội dung 

được nhiều cử tri, Nhân dân quan tâm để thông tin, phản ánh. 

Ngoài các nhiệm vụ trên, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: 

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tổ chức phát thanh, truyền hình trực 

tiếp các phiên: Khai mạc, bế mạc, thảo luận tại hội trường, giải trình, chất vấn và 

trả lời chất vấn tại hội trường; ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Báo Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: 

+ Biên tập và đăng tải nội dung các cơ quan chức năng trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước và sau kỳ họp; kết quả thực hiện lời hứa của người đứng đầu 

các sở, ngành tại phiên giải trình, chất vấn tại kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh 

 khóa XIX. 

+ Đăng tải các bài phát biểu khai mạc, bế mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND tỉnh. 

+ Trích đăng ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 



4 

 

 

+ Đăng tải nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình của các cơ quan 

chức năng tại kỳ họp.  

+ Đăng tải toàn văn các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo hệ thống Đài phát thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã và 

Trang thông tin điện tử của các huyện, thành, thị, các sở, ngành,... tiếp nhận, tiếp 

sóng, phát thanh, đăng tải, đưa tin về các nội dung, chương trình, diễn biến của 

kỳ họp HĐND tỉnh đến rộng rãi cử tri và Nhân dân. 

4. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất trong Tổ để cử đại biểu trả lời 

phỏng vấn các cơ quan báo chí phục vụ cho công tác tuyên truyền trước, trong và 

sau kỳ họp HĐND tỉnh (khi có yêu cầu phỏng vấn). 

5. Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan 

về kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khoá XIX, cụ thể: 

- Tuyên truyền bằng băng-rôn: 

+ Khẩu hiệu tuyên truyền: "Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự kỳ 

họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026". 

+ Địa điểm treo băng-rôn: Nút giao thông C7 giao giữa đường Nguyễn 

Tất Thành với đường Trần Phú (trước cổng Tỉnh uỷ, HĐND-UBND); nút giao 

thông A7 giao giữa đường Hùng Vương với đường Trần Phú; nút giao thông A4 

giao giữa đường Hùng Vương với đường Hai Bà Trưng. 

+ Thời gian treo băng-rôn: Từ ngày 6/12/2022 đến hết ngày 10/12/2022. 

- Truyền tải nội dung tuyên truyền (khẩu hiệu, hình ảnh, số liệu về phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022) trên các bảng điện tử, màn hình Led tuyên truyền 

trên địa bàn thành phố Việt Trì. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành 

phố, trong thời gian diễn ra kỳ họp lựa chọn, đăng tải nội dung khẩu hiệu phù hợp 

tuyên truyền trên bảng điện tử, màn hình Led của đơn vị. 

 - Cắm cờ hồng kỳ tại những vị trí thích hợp trên địa bàn thành phố: Ngã tư 

Tỉnh ủy, Quảng trường Hùng Vương, đảo giao thông nút giao A4,... 

6. Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân 

thường trú tại Phú Thọ 

Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động của HĐND tỉnh trước, trong và sau kỳ 

họp HĐND tỉnh; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 



5 

 

 

năm 2022; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp thứ 

Năm, HĐND tỉnh khóa XIX. 

7. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đề nghị Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Văn  phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị  có liên quan  triển khai công tác 

tuyên truyền,  phục vụ cho kỳ họp, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Hội nghị tỉnh: 

- Chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất như Hội trường lớn, phòng họp, địa 

điểm thảo luận tổ, đảm bảo yêu cầu về âm thanh, ánh sáng; bố trí nơi ăn, nghỉ cho 

đại biểu dự kỳ họp; phương án máy phát điện dự phòng phục vụ kỳ họp. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền khánh tiết trong và ngoài Hội trường; 

treo khẩu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự kỳ họp thứ Năm, Hội 

đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026" ở cổng và cắm cờ hồng 

kỳ 2 bên lối vào Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

 - Phối hợp thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu, đảm bảo 

đường truyền tín hiệu, an ninh trật tự trong khu vực Trung tâm hội nghị tỉnh. 

8. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện 

tuyên truyền, phục vụ hoạt động của kỳ họp. 

- Cung cấp thông tin, tài liệu kỳ họp cho các cơ quan tuyên truyền, báo chí 

trên địa bàn tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh; 

các báo cáo của các cơ quan nội chính, tư pháp trình tại kỳ họp. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên tuyền lựa chọn những 

ý kiến tại các cuộc: Họp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri, họp tổ 

đại biểu; các phiên họp tại hội trường và thảo luận ở tổ; xây dựng nội dung phỏng 

vấn về những vấn đề liên quan đến kỳ họp để phát sóng trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, đăng tải trên Báo Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

- Cấp phát thẻ cho phóng viên được mời dự và đưa tin về kỳ họp thứ Năm, 

HĐND tỉnh khoá XIX. 

- Đăng tải đầy đủ các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trước, trong và sau kỳ họp; các bài 

phát biểu khai mạc, bế mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND tỉnh; toàn văn các Nghị 

quyết thông qua tại kỳ họp trên trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Phú 

Thọ (https://dbnd.phutho.gov.vn) 

9. Công ty Điện lực tỉnh Phú Thọ 

https://dbnd.phutho.gov.vn/
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Đảm bảo việc cấp điện liên tục trên địa bàn tỉnh trong những ngày diễn ra 

kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. 

10. Công an tỉnh Phú Thọ  

Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững an ninh, ổn định 

trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ họp; có phương án đảm 

bảo giao thông và bảo vệ an toàn kỳ họp HĐND tỉnh. 

11. Sở Y tế 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc 

sức khỏe đại biểu trong những ngày diễn ra kỳ họp.  

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 

kế hoạch, triển khai thực hiện tốt những nội dung trên./. 

ư 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, Sở TT – TT, Sở Y tế; 

- Báo Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh,  

Cổng TT điện tử tỉnh, Tạp chí Văn nghệ 

 Đất Tổ, TTXVN và Báo Nhân dân thường trú;  

- UBND thành phố Việt Trì; 

- Công ty Điện lực Phú Thọ; 

- Các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TTDN. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

 

     Nguyễn Thị Hồng Lâm 
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