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Số 35 - CV/TGDVĐUK 
Gửi tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử  

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  
  Bình Thuận, ngày 29 tháng 4 năm 2021 

       
                        Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

    
 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 04-

HD/ĐUK, ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 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; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối gửi đến cấp ủy các chi, đảng 

bộ cơ sở Tài liệu “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” (có gửi kèm theo) do Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy ban hành theo Công văn số 285-CV/BTGTU, ngày 27/4/2021 để tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tại cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; đồng thời tiếp tục thông 

tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử theo chỉ đạo tại Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 

05/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trong báo 

cáo định kỳ tháng 5/2021 của cơ sở. 
 

 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên,                        
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV.                                                          

   TRƯỞNG BAN 
     
 

 
 

 

 Kỷ Phượng Uyên 
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