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                Số:           

V/v tăng cường tuyên truyền công tác  

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Nội, ngày     tháng    năm 

 

              Kính gửi:    Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 
 

Thực hiện Công văn số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021 

của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương 

án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế dự phòng, chống 

dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh; Thông báo số 

147/TB-VPĐBBCQG ngày 14/4/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia 

về kết luận của Hội đồng bầu cử quốc gia tại Phiên họp thứ 5 ngày 12/4/2021, 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở 

trên địa bàn thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức 

đa dạng, nội dung phong phú theo từng đợt, tập trung vào tuần cao điểm diễn ra 

bầu cử. 

2. Tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua cả về thời lượng, số lượng, tần 

suất đưa các tin, bài thông tin, tuyên truyền về các nội dung sau: 

- Tuyên truyền về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Tuyên truyền về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 

Quốc hội, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân các 

cấp theo từng đơn vị bầu cử; 

- Tuyên truyền về các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người ứng cử 

đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 

- Tuyên truyền hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực 

hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch 

Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh. 
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- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến mọi tầng lớp nhân dân; gắn việc 

tuyên truyền với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh 

thần, khí thế ngày hội, khích lệ cử tri đồng tình, hưởng ứng tích cực, hăng hái 

tham gia bầu cử; 

- Thông tin về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 

2021 để người dân chủ động sắp xếp, bố trí công việc tham gia bầu cử, đảm bảo 

tỷ lệ đi bầu cao nhất, kết quả bầu cử tập trung, lựa chọn được đại biểu xứng 

đáng vào các cơ quan dân cử; 

- Tuyên truyền về những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt, xuất sắc trong 

công tác bầu cử. 

(Có gửi Công văn số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT và Thông báo số 

147/TB-VPĐBBCQG gửi kèm theo) 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, DTL. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Lê Hương Giang 
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