
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

                    Số:           

V/v 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 

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 
 

Cục Thông tin cơ sở chuyển 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 để 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 

triển khai thực hiện. 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. 

(Có tài liệu Hỏi - Đáp 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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