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Tuyên Quang, ngày 30 tháng 3 năm 2021 

  
  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày 28/01/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn 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 12/KH-STP ngày 11/3/2021 của Sở Tư pháp 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, Sở Tư pháp đã biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp/mục Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 (Pano ngang chạy giữa 

trang chủ). Tài liệu được biên soạn theo các nội dung phù hợp với tiến trình 

của Cuộc bầu cử, theo 03 đợt tuyên truyền từ tháng 01/2021 đến sau ngày bầu 

cử 23/5/2021, trong đó cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021. 

Để việc khai thác, sử dụng tài liệu tuyên truyền được hiệu quả, Sở Tư 

pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn Ủy ban 

nhân dân xã/phường/thị trấn thường xuyên truy cập vào địa chỉ nêu trên, khai 

thác tài liệu để thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, đặc biệt là 

thực hiện tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của Quý cơ quan./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UB bầu cử tỉnh (báo cáo); 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Như trên  ; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Webside Sở TP (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL (Hiền). 
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