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  Kính gửi:  

    - Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn; 

    - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

 

 Thực hiện công văn số 672/STTTT-BCXB ngày 7/4/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 

2026.  

Trong thời gian qua Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã 

mở chuyên mục đưa tin, bài, phóng sự thông tin, tuyên truyền về công tác chuẩn 

bị và các bước triển khai của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ - 2026 trên địa bàn huyện, UBND các xã, 

thị trấn đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, triển khai các hình thức thông tin, 

tuyên truyền trên địa bàn các xã, thị trấn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng 

lớp Nhân dân hướng về Ngày bầu cử.  

Nhằm tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân hướng về Ngày bầu cử. Ủy 

ban Nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền theo các nội 

dung sau:  

1. Tăng tần suất và thời lượng phóng sự, tin, bài tuyên truyền trên các 

chương trình phát thanh về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó nêu bật mục 

đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử phân tích làm rõ bối cảnh diễn ra 

sự kiện chính trị quan trọng này; quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nha nước về Cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ 

thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tiếp tục đưa tin tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn 

đại biểu HĐND, quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri 
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các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử thông tin tư liệu tổng hợp các 

số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV.  

3. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về thể thức và không khí dân chủ, minh 

bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử đấu tranh, phản bác các quan điểm 

sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết 

trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp 

luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.  

4. Tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu 

cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân do Bộ Tư pháp chủ trì , phối hợp với 

Văn phòng Quốc hội tổ chức, khẳng định cuộc thi là một điểm nhấn trong đợt cao 

điểm phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ Cuộc bầu cử, góp phần nâng cao hiểu 

biết pháp luật, mục đích, nghĩa vụ tầm quan trọng của Cuộc bầu cử, từ đó động 

viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia cuộc vận động 

chính trị quan trọng và đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng này.  

5. Đến thời điểm hiện tại, còn một số xã, thị trấn chưa thiết lập Baner tuyên 

truyền về bầu cử trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Đề nghị các xã, thị trấn 

chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện.  

Ngày bầu cử đã sắp đến gần, để công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa, không khí phấn khởi trong 

Nhân dân các dân tộc trong huyện, Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT (b/cáo); 

- Lưu VT, VH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

    

Mai Xuân Giang 
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