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Số:          /UBND- VHTT 
V/v tăng cường tuyên truyền về Cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 

2026. 

 

    Vĩnh lộc, ngày        tháng 5  năm 2021 

 

 

         Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

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

 

Thực hiện Công văn số 5313/UBND-VX ngày 22 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 806/STTTT-BCXB ngày 23 tháng 4 năm 

2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021- 2026. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Trung tâm 

VHTT,TT&DL thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về   ngh a, tầm quan tr ng của cuộc 

bầu cử; nêu b t nh ng thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời 

kỳ, kh ng định sự k  th a, phát huy tinh thần đ i m i của Quốc hội trong hoạt 

động l p pháp, giám sát và quy t định nh ng vấn đề quan tr ng của đất nư c; 

quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, 

Nhà nư c, của tỉnh về Cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị, Nghị quy t và 

các văn bản chỉ đạo. 

2. Thông tin về vị trí, vai tr  của người đại biểu Nhân dân; các quy định 

về tr nh tự bầu cử và thể th c bầu cử; quyền và ngh a vụ của người  ng cử; 

quyền và ngh a vụ của cử tri. 

3. Thông tin cụ thể về công tác nhân sự và tiêu chu n đại biểu Quốc hội và 

HĐND các cấp cần bám sát nội dung theo Hư ng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 

20/01/2021 của Ban T  ch c Trung ương; Công văn số 11129-CV/BTCTW 

ngày 14/4/2020 của Ban T  ch c Trung ương hư ng dẫn việc tham gia cấp ủy, 

nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 35-CV/BTCTWW ngày 24/02/2021 của Ban 

T  ch c Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 109-CV/TU ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy 

Thanh Hóa về tu i  ng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 

283-CV/BTCTU ngày 01/3/2021 của Ban t  ch c Tỉnh ủy về việc giải đáp một 

số vư ng mắc trong công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp (Tài liệu được 

đăng tải Webside của Sở Thông tin và Truyền thông - chuyên mục tuyên truyền 

bầu cử). 



4. Thông tin tích cực, làm cho người dân hiểu r , đầy đủ trách nhiệm của 

m nh, tích cực, chủ động tham gia đi bầu cử, không để th  lực xấu lợi dụng; đấu 

tranh phản bác nh ng thông tin, lu n điệu xuyên tạc, sai trái của các th  lực th  

địch. 

Thông tin về diễn bi n cuộc bầu cử; không khí dân chủ, minh bạch, đúng 

pháp lu t trong quá tr nh bầu cử; không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri, 

Nhân dân cả nư c trong Ngày bầu cử 23/5/2021 và k t quả bầu cử. 
 

Để Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, UBND 

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Trung tâm VHTT,TT&DL huyện ti p tục 

triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, VHTT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Văn Tâm 
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