
THANH fly HA NOI BANG CONG SAN VIET NAM  
BAN TUYEN GIAO 

* Ha N5i, ngaylO tháng 3 nàm 2021 
s&,260 -CV/BTGTU 

Trie2n khai cong tác thông tin, tuyên truyn 
bdu th và giii báo cáo kêt qua hoat dông 

K/T TRIfONG BAN 
ONG BAN 

KInh gii: - Ban Tuyên giáo các qun, huyn, thj üy, Dâng b trirc thuc 
- M.t trn T quc; các báo, dài, bàn tin Thành phô 

Thirc hin chi do cüa fly ban bu ci'r Thành ph và cüa dng chI Tnr&ng 
Tiêu ban chi dao  thxc hin cong tác thông tin, tuyên truyên bu Cu di biu Quôc hi 
khoá XV và bâu cü di biu Hi dng nhãn dan các c.p nhim k' 2021 - 2026 trên 
dja bàn thành phô Ha Ni; Ban Tuyên giáo Thành üy d nghj các Ca quan, dan vj: 

1. Can cü ni dung, yêu cu cüa K hoch s 09-KH/TBTHCTTT-TT ngày 
3/3/202 1 cüa Tiêu ban thông tin, tuyên truyn bâu ci:r và Hithng dn so 12-
HD/BTGTU ngày 22/01/2021 cüa Ban Tuyên giáo Thành üy ye "Tuyên truyên 
cu5c bcu cz dgi bku Quc h3i khóa XJ và dgi biu H(5i dng nhán dan các cap 

nhim kj) 2021 - 2026", tham muu c.p ñy, chInh quyn trong vic länh dao,  chi  dao 
các co quan, dan vj trong h thng, linh v1rc mInh ph1i trách, quàn 1 triên khai các 
ni dung cong tác thông tin, tuyên truyn cuc b.0 cir di biêu Quôc hi khoá XV 
và b.0 Cu di biêu Hi dng nhân dan các cp nhim kS'  2021 - 2026 trên dja bàn, 
dam bào tin d, ch.t lixqng, hiu qua. 

2. Dty m.nhh cong tác thông tin, tuyên truyên bâu cà thông qua các hi 
nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên, trong sinh hoat chi b, doàn the, khu dan Cu; 
tang cithng däng tài tin, bài vit, hInh ành, phim phóng sir trên các phuang tin 
thông tin di chüng, báo chI, trang thông tin din tu, h thng truyên thanh, mng 
xà hi... và tIch cIc trin khai cong tác c dng tr1rc quan trén dja bàn. 

3. Thirc hin nghiêm tñc ch d gü'i báo cáo trwó'c ngày 17 hang tháng vâi 
các ni dung sau: Cong tác lath dto, chi do, kt qua hoat dng và nhim vi trong 
tam thii gian tói cüa co quan, dan vi.  Nhüng vn dê phát sinh trong qua trInh trién 
khai nhim vv; dê xuât, kiên nghj (nu co). Báo cáo gui v Phông Tuyên truyen - 
TOng hop, Ban Tuyên giáo Thành iy (phOng 404 try sà cci quan Thành iy  Ha Nç5i, so 

4 Lê lai, Hoàn Kiêrn, Ha Nói, DT 04.39343 266, email. phongttbtgtu(ZI,grnail. corn). 

Trân trçng./. 

Nai nhân:  
- Ban Tuyên giáo TW, 
- TT TU, HDND, UBND TP, (d 
- UBBC Thành phô, b/cáo) 
- Die Tnthng BTGTU, 
- Các d/c Thcng tr1rc Tiu ban, (d 
- LAnh do Ban, cãc phông CM, biêt) 
- Nhi.r dê giri, (dê t/hiên) 
- L.ru VT, TT-TH. 
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