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Ba Bể, ngày          tháng  3 năm 2021 

 

               Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 306/STTTT-TTBCXB ngày 09/3/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc thông tin, tuyên truyền về cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập 

trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các cuộc họp, hội nghị, 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin sở trên địa bàn 

huyện với các nội dung sau: 

- Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; 

phân tích, làm rõbối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đất nước ta sau 35 

năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt 

qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid - 19 của năm 2020. 

- Thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật, chủ trương,quan điểm lãnh 

đạo,chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cuộc bầu cử 

- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của 

Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan 

trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước 

trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, 

phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 05 năm gần 

đây. 

- Thông tin, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và 

chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực 

hiện); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn 

vị cũng như cử tri trên địa bàn huyện, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.  

- Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu 

ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu 



ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào 

mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa… 

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc 

phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.  

- Tuyên truyền, vận động mỗi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu 

cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ 

tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

- Thông tin, tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp 

luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử 

tri. Tuyên truyền về trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các 

đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

(Gửi kèm Kế hoạch 4711/KH-BTTTT) 

Với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Như kính gửi; 

- CT, PCT UBND huyện (B/c); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 
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