
DANG BO TIN}I BAC NINH BANG CONG SAN VIT NAM  
BANG UY KIlO! CAC Cø QUAN 

VA DOANH NGHIP TINH Bàc Ninh, ngày2'0 tháng 5 nám 2021 

S:IOd  CV/DUK 
V/v tuyên truyn Cuóc bdu cü' dgi biê'u 

Quoc hi khoá XV và dqi biêu Hói dong 
nhán dan các cap, nhiêm kj' 202 1-2026 

KInh gin: Các chi b, dâng b CG si 

Can cir K hoch s 16-KHITU ngày 18/5/202 1 cüa Ban Thithng vii Tinh üy 
v dqy mgnh cong tác tuyên truyen sau Dgi hç5i dgi bieu toàn quO'c lcn thin XIII cia 
Dáng, Kê hoch so 1 6-KHIDUK ngày 20/5/2021 cña Ban Thng vii Dãng üy 
Khéi các Cor quan và Doanh nghip tinh v d4y mgnh cOng tác tuyên truyn sau 
Dgi h5i dgi bié'u toàn quc hn thin XIII cza Dáng; 

D tang cung vai trô lAnh do, chi dto cüa các cp üy Dáng trong vic t chirc 
thành cong cuc btu cir dai  biêu Quc hi khóa XV và dti biu HDND cac cp 
nhim kS'  2021-2026 ngây 23/5/2021; dng thii thirc hin hiu qua các bin pháp 
cp bach phông, chông djch COVID- 19, không d djch bnh lay lan trên da bàn, 
tip tçic thirc hin thành cOng mic tiêu kép vüa phông, chng djch, viira phát trin 
kinh t - xà hi, dam bâo an toàn cho can b, dâng viên và ngtri lao dng khi tham 
gia bu ci:r dti biu Quc hi khóa XV Va di biu HDNID các cp, nhim k' 202 1-
2026, Ban Thuing vii Dâng üy Khôi các Co quan và Doanh nghip tinh yêu cu: 

1. Các chi b, dãng b co s& 

- Dy manh  các hoit dng tuyên truyn tnric, trong và sau ngày bu cir dai  bi&i 
Quôc hi khoá XV và dii biêu Hi dông nhân dan các cp, nhim kS'  202 1-2026; 

- Chü trI phOi hçip vói lãnh do co quan, don vj doanh nghip chi dao can bô, 
dãng viên và nguôi lao dng thirc hin nghiêm tüc trách nhim cOng dan, tham gia 

bâu cir dai  biêu Quôc hi khóa XV và dti biêu HDND các cp nhiêm kS'  2021-

2026 tai  dja phuong, co si; thirc hin quy trInh, các buc tham gia bu c1r theo 

hithng dan t?i  dja diem tham gia bâu c1r, dam bâo an toàn phông, chng djch bnh 
COVID — 19 khi tham gia bAu cr; dam bão tht cá can b, dâng viên, ngthi lao 
dng tham gia bâu cü di biêu Quc hi khóa XV và di biu HDND các cp, 

nhiêm kST 202 1-2026; 

- Báo cáo v Dáng üy KhOi (qua Ban Tuyên giáo DOng iy KhO'i) s luqng can 
bô, dàng viên, nguii lao dng cüa co quan, don v, doanh nghip tham gia btu cir 

dai biu Quc hi khóa XV và dai  biu I-IDND các cap, nhiêm kr 2021-2026 truóc 
ngày 26/5/202 1; ctp nht báo cáo tInh hInh phông, chng djch COVID — 19 khi có 

phát sinh dôi tuçing FO, Fl, F2... 
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Nguyn Hal Yn 

- Tiêp tiic t.p trung chi do và thirc hin nghiêm tñc các bin pháp phOng, 
chng djch COVID- 19 theo chi do cüa Trung ucing và cüa tinh; tuyt di không 
discic Ri là, chü quail, mat cânh giác; quán trit ti can bô, dãng viên, nguii lao 
dng trong cci quail, dan vj, doanh nghip thrc hin nghiêm tñc Cong van s 
1372/UBND-VX ngày 11/5/202 1 cña UBND tinh v vic quét ma QR däng k2 
vào/ra và khai báo y t dê phông, chng djch Covid-19; Cong van s 
322/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 cüa UBND tinh ye vic giãn cách xã hi 
theo Chi thj cüa Thu tung ChIilh phi'i; Cong van so 1466/UBND-KTTH ngày 
18/5/2021 cüa LJBND tinh ye vic tang cuèng trin khai các bin pháp cp bach 
phông, chng djch COVID - 19; 

2. Các to chfrc doàn the trirc thuc Bang b Khi dy m?nh  cong tác tuyên 
truyn các hoat &ng tuyên truyn tmc và trong ngày bu Ca di biu Quc hôi 
khoá XV vâ di biu Hi dng nhân dan các c.p, nhim k' 202 1-2026, van clông 

cloàn viên, hi viên phát huy tinh thn yêu nuác, thirc hiên nghiêm trách nhim cOng 
dan, tIch c'rc tham gia bu cir di biu Quôc hi khoá XV và di biu Hi dng nhân 
dan các c.p nhim ki 2021-2026 theo Lu.t djnh; tuyên truyn doan hôi viên 
thrc hin nghiêm tüc các bin pháp phông, chng djch C OVID- 19 theo chi dao 
cüa Trurig ucmg và cüa tinh; tuyt dOi không ducic Ri là, chü quail, mt cànb giác, 
thrc hin giãn cách xã hi theo Chi th so 16 cüa Tht'i tuYng ChInh phü; theo Chi 
th s 15 cüa Thu tung ChInh phü; tang cuèng trin khai các bin pháp cp 
bach phông, chng djch COVID - 19 theo tinh thn COng van so 322/UBND-
KTTH ngay 18/5/2021 cüa TJBND tinh; vic trin khai quét ma QR däng k 
vào/ra và khai báo y t d phông, chng dch Covid-19 theo Cong vn s 
1372/UBND-VX ngày 11/5/2021 cüa IJBND tinh; 

3. Van phông Bang üy Khôi chü tn, phôi hçip vii Ban Tuyên giáo Dâng üy 
Khi, các cci quan lien quan tng hçip tInh hmnh, k& qua thirc hin, báo cáo Ban 
Thuing vii, Thuing tnirc Dàng fiy Khôi ye kt qua cOng tác länh dao,  chi dao, cong 
tác tuyên truyn bu cCr di biu Quc hi khóa XV và dai  biu HDND các cAp, 

n1iim kS'  2021-2026; cp nht tInh hInh phOng, chng djch COVID-19 & cci si. 

Nciinhân: 
- Thu&ng tr1rc TinE üy, 
- Ban Chi dao  tinE phOng, chong djch Covid-19, 
- D/c Vu Minh Hiêu, UVBTV, Tnthng Ban Ni 
chIrth Tirth üy, phi trách DBK, 
- Uy ban MTTQ tinh, 
- Ban Tuyên giáo Tinh Uy, Van phOng TinhUy, 
- Các dông chi UVBCH Dàng b Khôi, 
- Nhu kInh gui, 
-Luu:BTG,VP. 
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