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Tiếp tục triển khai cao điểm công tác thông tin, tuyên
truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: - Các thành viên Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền Ủy ban bầu
cử tỉnh,
- Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp
tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Ngày 23/5/2021 cả nước sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian qua,
các thành viên Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, các cấp, các ngành, các địa
phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt công
tác tuyên truyền bầu cử đảm bảo yêu cầu, nội dung, đa dạng về hình thức góp phần
nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc bầu cử. Để tiếp tục
triển khai đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử, đồng thời rà
soát, tiến hành kiểm tra hoạt động tuyên truyền bầu cử tại các địa phương, đơn vị
trên địa bàn toàn tỉnh, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh đề
nghị các thành viên Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền, các địa phương, đơn vị thực
hiện tốt một số nội dung sau:
1. Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã
hội; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc
- Tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, quyền và nghĩa vụ của người
ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.
- Thông tin giới thiệu tiểu sử các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn trên các kênh
thông tin đại chúng.
- Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí
phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.
- Tuyên truyền về không khí, các hoạt động diễn ra trước, trong và sau ngày
bầu cử 23/5/2021.
- Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và
Nhân dân, đặc biệt tình hình dư luận trên trên không gian mạng. Chủ động phát hiện
và kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc
bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
chống phá Đảng và Nhà nước.

2. Các thành viên Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền theo địa bàn được
phân công theo dõi về công tác bầu cử chủ động nắm tình hình dư luận tại các
điểm bầu cử, đồng thời tiến hành kiểm tra các hoạt động tuyên truyền về bầu cử tại
địa bàn mình theo dõi, biểu dương những đơn vị làm tốt đồng thời kịp thời chấn
chính, nhắc nhở những nơi chưa làm tốt, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.
* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành
tổng kiểm tra toàn bộ công tác tuyên truyền về bầu cử trước ngày 20/5/2021.
3. Hiện nay đã có danh sách chính thức những đại biểu ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
của Hà Tĩnh. Đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng
chuyên mục riêng để giới thiệu tiểu sử và cung cấp thông tin về các đại biểu ứng
cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cập
nhật chương trình hành động của các đại biểu… để tuyên truyền rộng rãi đến cán
bộ, đảng viên và Nhân dân.
Lưu ý: Các hình thức tuyên truyền cần tiến hành đa dạng, phong phú song
phải phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện nay; sử dụng hiệu quả các phương
tiện thông tin đại chúng đặc biệt là các kênh truyền thông trên môi trường Internet,
các trang thông tin trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp tục thông tin, tuyên
truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc bầu cử.
Đề nghị các các thành viên Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền, các địa
phương, cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả các nội dung trên, quá trình triển khai
có vấn đề nảy sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để
tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c),
- Lãnh đạo, các phòng, Trung tâm BTGTU,
- Lưu Văn thư Tỉnh ủy.
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