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             Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hoá -Thông tin -TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 05/3/2021 của Huyện ủy Tam 

Dương về thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện 

và UBND các xã, thị trấn như sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng, tần suất phát sóng 

phù hợp theo nội dung Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 05/3/2021 của Huyện ủy Tam 

Dương. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu 

cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, 

làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện Chính trị quan trọng này. 

- Tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, của 

Thủ tướng Chính phủ như chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về 

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

kỳ 2021-2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về “Tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026”; các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng 

của Trung ương, tỉnh và huyện. 

Giao phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc theo nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BTG Huyện uỷ; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện;; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Lân 
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