
                                                                                                                                                                                          
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Cao Bằng, ngày     tháng 3 năm 2021 

              

   Kính gửi:  

  - Các cơ quan báo chí địa phương; 

 - Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TBTTBC ngày 16 tháng 3 năm 2021 của 

Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử tỉnh về việc thông tin 

tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để công tác thông tin, tuyên truyền 

được sâu, rộng, đạt được hiệu quả thiết thực, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các cơ quan báo chí địa phương; các sở, ban ngành; Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố phối hợp thực hiện tốt một số nội dung tuyên truyền như sau: 

1. Các cơ quan báo chí địa phương: 

- Bám sát nội dung Kế hoạch số 03-KH/TBTTBC ngày 16/3/2021 của 

Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử tỉnh; các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử; tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; 

- Mở các chuyên trang, chuyên mục; các tin, bài, phóng sự tuyên truyền 

đậm nét về cuộc bầu cử. Tích hợp các baner tuyên truyền trên báo điện tử (Báo 

Cao Bằng); Trang thông tin điện tử tổng hợp (Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh); 

tổng hợp và đưa tin đậm nét về các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu 

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

2026. 

2. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh: 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong các Bản tin của cơ quan, 

đơn vị; tích hợp các baner tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của cơ quan; 

mở chuyên mục đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về Cuộc bầu 

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

2021 – 2026. 
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3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại 

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

2026 tại địa phương.  

- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa và Truyền 

Thông bám sát Kế hoạch thông tin, tuyên truyền của huyện, thành phố thực hiện 

tuyên truyền bằng các hình thức như: tuyên truyền lưu động, tuyên truyền 

miệng, trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền trực quan và các hình thức phù 

hợp khác đảm bảo hiệu quả thiết thực. Xây dựng các chương trình phát thanh, 

truyền hình tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện, đài truyền thanh xã về các nội dung theo từng đợt của Kế hoạch số 03-

KH/TBTTBC ngày 16/3/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên 

truyền bầu cử.  

Kết thúc các đợt tuyên truyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết 

quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Uỷ ban 

bầu cử tỉnh theo quy định./.  

(Gửi kèm Công văn các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Cuộc bầu cử đại 

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

2026). 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban TG TU; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu:  VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Chung 
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Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

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

1 

Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26 tháng 11 năm 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 

2 

Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 

2021 - 2026 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

3 

Kế hoạch số 03-KH/TBTTBC ngày 16/3/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công 

tác thông tin, tuyên truyền bầu cử tỉnh về thông tin tuyên truyền Cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

4 

Kế hoạch số 47/KH-STTTT ngày 12/01/2021 của Sở 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 

5 

Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
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