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 Căn cứ công văn số 184/TTCS-TTTH, ngày 30/3/2021 của Cục Thông tin cơ sở về 

việc cung cấp tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 Nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả đối với 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, Cục 

Thông tin cơ sở đã biên soạn và cung cấp tập tài liệu Hỏi - Đáp 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. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối 

hợp chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, Phòng Văn hóa – Thông tin 

tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cấp huyện, cấp xã và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác tại  địa phương 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:  

1. Việc tổ chức thông tin, tuyên truyền thực hiện theo Hướng dẫn số 169- 

HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu 

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

2026; Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nội dung các câu 152 đến câu 

156 của Phần thứ 6 trong tài liệu Hỏi - Đáp.  

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền cần tập trung vào các phần sau trong tài liệu 

Hỏi - Đáp:  

- Phần thứ 1: Những vấn đề chung;  

- Phần thứ 3: Cử tri và danh sách cử tri;  

- Phần thứ 4: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân: Từ câu 

111 đến câu 116;  

- Phần thứ 7: Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định 

kết quả bầu cử.  

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hơp tuyên truyền (Có 

tài liệu Hỏi - Đáp gửi kèm theo)./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, Tx, Tp; 

- Trung tâm VH-TT và TT các huyện, Tx, Tp; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c); 

- Trung tâm CNTT – TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

       GIÁM ĐỐC 

             

 

 

 

 

         Trần Thanh Hưng 
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