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Tăng cường công tác tuyên truyền về  

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Lạng Sơn, ngày     tháng 5  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 
 

 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 409 -CV/BTGTU, ngày 12/5/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Laṇg Sơn về Tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣ triển khai 

tăng cường công tác tuyên truyền như sau:   

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử  

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo tinh thần Chỉ thị số 03-

CT/TU, ngày 20/01/2021; Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU, ngày 29/01/2021 về 

“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; Công văn số 336-CV/BTGTU, 

ngày  06/4/2021 về “Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể: 

1.1. Trước ngày bầu cử một tuần: 

Tăng thời lượng và nội dung tuyên truyền: 

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

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

- 2026; đồng thời tiếp tục tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước 

sau 75 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2021), những thành tựu nổi bật về phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn trong 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Tuyên truyền giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vị trí, 

vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; số lượng, cơ cấu đại biểu. 

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn theo chức 

năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị về tiêu chuẩn đại  biểu Quốc hội, tiêu 
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chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền lợi và nghĩa vụ của người ứng 

cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử, 

nguyên tắc bầu cử để cử tri bầu đúng cơ cấu, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy 

định. Chú trọng công tác tuyên truyền miệng. 

- Tuyên truyền các hoạt động vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri với hình thức 

giảm gặp trực tiếp, tăng tiếp xúc cử tri trực tuyến để phòng chống dịch covid-19, 

tuyên truyền chương trình hành động của các đại biểu ứng cử. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ chào mừng bầu cử; 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 nơi biên giới, các vùng 

còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. 

1.2. Trong Ngày bầu cử 23/5/2021: 

- Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin 

tưởng của cử tri và nhân dân trong Ngày bầu cử 23/5/2021. 

- Tiếp tục tuyên truyền các quy định bầu cử, nguyên tắc bầu cử; số lượng, 

cơ cấu đại biểu, để cử tri bầu đúng cơ cấu, bẩu đủ số lượng đại biểu theo quy định. 

- Tuyên truyền các quy định về bảo đảm công tác phòng, chống dịch  

Covid-19 khi tham gia bầu cử theo hướng dẫn của ngành y tế. 

1.3. Sau ngày bầu cử 23/5/2021: 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. 

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 và Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy để có chủ trương định hướng dư luận xã hội. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai lắp đặt, treo những khẩu hiệu, pa nô, áp phích, 

băng zôn tuyên truyền về cuộc bầu cử theo hướng dẫn số 18-HD/BTGTU, ngày 

29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tăng thời lượng tuyên truyền bằng xe lưu 

động có loa phát thanh, phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh và các hình 

thức tuyên truyền phù hợp khác; chọn lọc những nội dung chính, trọng tâm, ngắn 

gọn, dễ hiểu để tuyên truyền. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích, băng 

zôn tuyên truyền về cuộc bầu cử bảo đảm đúng quy định; rà soát, chỉnh sửa, thay 

thế các khẩu hiệu, pa nô, áp phích, băng zôn viết sai chính tả, bị hư hỏng, có nội 

dung không đúng quy định. 

- Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn, tổ chức các 

chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử 
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theo Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU ngày 19/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

cho phù hợp.   

Nhâṇ đươc̣ Công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt   

hiệu quả theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                      Phan Văn Hòa 
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