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cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  
   Bình Thuận, ngày 17 tháng 5 năm 2021 

                               

                    Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
                  - Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, 
                                                                 - Tổ Cộng tác viên DLXH ĐUK, 
                                                                 - Các đoàn thể Khối.  
   

Căn cứ Công văn số 304-CV/BTGTU, ngày 13/5/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 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 (gọi tắt là Cuộc bầu cử); để ngày bầu cử - Ngày Chủ nhật 

23/5/2021 - thực sự là Ngày Hội của toàn dân, bảo đảm an toàn, thành công của 

Cuộc bầu cử trong tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp; Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị:  

1. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 

doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các cán bộ, đảng viên, quần 

chúng về Cuộc bầu cử, nội dung các văn bản luật liên quan đến bầu cử, tài liệu Hỏi 

- Đáp về Cuộc bầu cử(1)… Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, 

đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn tổ chức bầu 

cử và hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn nơi cư trú, nơi cử tri bỏ 

phiếu để đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện an toàn, đúng quy định. Tăng 

cường nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận và báo cáo kịp thời về Đảng 

ủy Khối những diễn biến bất thường về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong 

quá trình thực hiện; phối hợp triển khai công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các 

quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội trước, trong và sau 

Cuộc bầu cử.  

2. Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Tổ Cộng tác viên DLXH Đảng 

ủy Khối, các đoàn thể Khối tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 

                                                             
(1) Gửi kèm Công văn số 35-CV/TGDVĐUK, ngày 29/4/2021 của Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối. 
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trước, trong và sau Cuộc bầu cử; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông 

tin từ các trang mạng xã hội, tình hình dư luận quan tâm. Tập trung đăng tin, bài 

trên Trang Thông tin điện tử, fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận”, mạng xã hội 

để định hướng, tuyên truyền về Cuộc bầu cử. 

Khẩu hiệu tuyên truyền Cuộc bầu cử: Thực hiện theo mục V, Hướng 

dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; câu 

khẩu hiệu thứ 2 điều chỉnh lại là: Ngày 23/5/2021, cử tri tỉnh Bình Thuận đi 

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

nhiệm kỳ 2021 - 2026! 

Các cấp ủy cơ sở, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Tổ Cộng tác viên DLXH 

Đảng ủy Khối, các đoàn thể Khối quan tâm triển khai thực hiện và báo cáo kịp 

thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khi có vấn đề phát sinh. Giao Ban Tuyên 

giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả cho Thường 

trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 28/5/2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 

 
Phạm Thị Tố Loan 
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