
    UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:         /SNN-VP 
V/v tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực  hiện Công văn số 11/CV-HĐPH  ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Hội 

đồng PHPBGDPL tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Để kịp thời tuyên truyền pháp luật về bầu cử nhằm phục vụ tốt 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 Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong thời 

gian từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 23/5/2021. 

2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó tập trung tuyên 

truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, 

tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại 

biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần); quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Giới 

thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền những thành 

tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sự lãnh đạo, 

chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; 

nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn 

vị cũng như cử tri góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tuyên truyền đấu 

tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi 

dụng cuộc bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống 

phá Đảng và Nhà nước; tuyên truyền về kết quả và thành công của cuộc bầu cử. 

3. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trước, 

trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với những hình thức, biện pháp phong phú, thiết 

thực, linh hoạt thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan; hội nghị; đăng tải trên các 

trang thông tin điện tử; treo băng rôn, khẩu hiệu…... Nội dung tuyên truyền phải 

bảo đảm chính xác, đúng tiến độ theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp.  



4. Chế độ báo cáo: Các phòng, ban, đơn vị báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp 

và PTNT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp báo cáo 

theo quy định. 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện đảm thời gian bảo 

quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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