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            Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

 

 

  Thực hiện Công văn số 432/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 13/4/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh tuyên truyền 

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

kỳ 2021 - 2026; Công văn số 743/STTTT-TTBCXB ngày 23/4/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -

2026. 

 Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân 

huyện Lộc Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt 

đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa của cuộc bầu cử, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật 

Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số   

65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số 

điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân năm 2015. Chú trọng tuyên truyền những nội dung lãnh đạo, chỉ 

đạo theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 20/01/2021 và Kế hoạch số 11-

KH/TU, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 03-KH/UBBC 

ngày 31/01/2021 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 18-

HD/BTGTU, ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các văn bản hướng 

dẫn của huyện. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội 

trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc bầu cử. Nếu có vấn đề tư tưởng, dư 

luận xã hội nổi cộm cần báo cáo kịp thời cho Thường trực cấp ủy cùng cấp để xin 

chủ trương định hướng dư luận xã hội.  
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2. Căn cứ văn bản Hướng dẫn của các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền 

về cuộc bầu cử; trong đó tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc 

hội, đại biểu HĐND các cấp, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, 

về quyền bầu cử của công dân, về các hội nghị hiệp thương lựa chọn người ứng cử 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, về tình cảm, nguyện vọng của 

Nhân dân đối với cuộc bầu cử; tuyên truyền các hoạt động thi đua lập thành tích 

chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đa dạng các hình thức tuyên truyền về công tác tổ chức 

tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để vận động bầu cử; giới thiệu chương trình 

hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Xây 

dựng các phóng sự, các cuộc toạ đàm, trao đổi, thông tin về cuộc bầu cử; chú trọng 

nội dung phỏng vấn, nhất là phỏng vấn cử tri và người được giới thiệu ứng cử. 

3. Thực hiện lắp đặt, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền 

về cuộc bầu cử và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm, văn hoá, 

văn nghệ, thể thao trước, trong và sau bầu cử; tăng ít nhất 02 lần so với thời gian 

qua về thời lượng, tần suất phát sóng các chương trình phát thanh, tuyên truyền về 

cuộc bầu cử trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã theo Kế hoạch số 

18/KH-UBBC ngày 31/3/2021 về triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 

2021 - 2026 của Ủy ban bầu cử huyện. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH, TT&DL(B/c);  

- Sở TT&TT (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c);  

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
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