
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021- 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng  4 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 184/TTCS-TTTH  ngày 30/3/2021 của Cục Thông 

tin cơ sở về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

Sở Thông tin và Truyền thông gửi tài liệu để các đơn vị thực hiện tuyên 

truyền về cuộc bầu cử tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị và thực hiện tuyên truyền các nội dung trong tài liệu trên Trang/Cổng 

TTĐT của đơn vị mình (nếu có); đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

hệ thống đài truyền thanh cấp huyện thực hiện tuyên truyền trên sóng phát thanh 

và chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn đài truyền thanh cấp xã thực 

hiện tuyên truyền rộng rãi tới người dân. 

(Gửi kèm văn bản này Văn bản số 184/TTCS-TTTH và Tài liệu Hỏi- Đáp) 

Với nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan 

tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 

- Như trên; 

- UB Bầu cử tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ (bà Ngần); 

Gửi bản giấy 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Văn Tiến  
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