
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  481/STTTT-KHTC 

“V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026” 

An Giang, ngày 18 tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã; 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện, 

thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử các sở, ban, ngành và 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 1112/BTTTT-CBC ngày 15/4/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc 

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

Căn cứ Văn bản số 1794/VPUBND-KGVX ngày 19/4/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh An Giang về việc thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 về hướng dẫn nghiệp 

vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; 

Căn cứ Văn bản số 104/UBBC-TGV ngày 16/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh 

An Giang về việc một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong ngày bầu cử; 

Từ nay đến ngày bầu cử (23/5/2021) là thời gian rất quan trọng trong công 

tác thông tin, tuyên truyền, quyết định tới sự thành công của cuộc bầu cử; Sở Thông 

tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tăng cường, đẩy mạnh 

hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, với những nội dung sau:  

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã tăng ít nhất 02 lần 

so với thời gian qua về thời lượng, tần suất phát sóng các chương trình phát thanh 

tuyên truyền cuộc bầu cử trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã; tần suất 

đăng tải các thông tin tuyên truyền về bầu cử trên các bảng tin, bản tin và các hình 

thức thông tin cơ sở khác.  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, 

huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại 



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

2026. 

- Thông tin, tuyên truyền tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: 

+ Thông tin về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; tiêu chuẩn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; tiếp xúc 

cử tri của người được giới thiệu ứng cử. 

+ Thông tin tích cực, làm cho người dân hiểu rõ, đầy đủ trách nhiệm của 

mình, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, không để thế lực xấu lợi dụng. 

+ Thông tin về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử 

tri, nhân dân trong ngày bầu cử 23/5/2021 và kết quả bầu cử. 

+ Thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19, nhất là phải 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi cử tri đến bầu cử tại các điểm bầu 

cử trong ngày 23/5/2021. 

Yêu cầu các Đài Truyền thanh huyện thực hiện nghiêm việc báo cáo công 

tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử theo hướng dẫn tại công văn số 452/STTTT-

KHTC ngày 12/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, báo cáo tổng 

kết kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử, gửi về Sở Thông 

tin và Truyền thông trước ngày 25/5/2021, để tổng hợp chung. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- STTTT: BGĐ, các phòng, trung tâm; 

- Cổng TTĐT tỉnh (công bố); 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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