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 /BVĐK-TCHC Bắc Kạn, ngày         tháng      năm 2021 
V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên 
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biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp 

 

 

 

                                Kính gửi:   
 

Các phòng, khoa thuộc Bệnh viện 

Thực hiện Công văn số 645/SYT-TTrS ngày 09 tháng 3 năm 2021 của 

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.  Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn đề nghị các phòng, khoa trong đơn vị thực hiện những nội 

dung sau: 

1. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các quy 

định pháp luật liên quan tới lĩnh vực bầu cử cho viên chức, người lao động trong 

tháng 3/2021(từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 23/5/2021). Vận động viên chức, 

người lao động trong đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. 

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 với nội dung trọng tâm là các quy định về 

nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày bầu cử; quyền bầu cử và ứng cử 

của công dân; trường hợp được ghi tên, không được ghi tên, xóa tên, bổ sung tên 

vào danh sách cử tri; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những 

trường hợp không được ứng cử; vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận 

động bầu cử; nội dung tiếp xúc cử tri; chương trình hành động của các ứng cử 

viên; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; việc kiểm phiếu; xử lý vi phạm pháp luật 

về bầu cử, công bố kết quả trúng cử. 

3. Giao Ban biên tập Trang thông tin điện tử của đơn vị phối hợp với 

phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tổ chức hành chính thực hiện đăng tải toàn 

văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, sách và tài liệu liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên Trang thông tin điện tử bệnh 

viện. 

- Tăng cường và chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet 

trong việc đăng tải các hoạt động thông tin, truyền thông, các chuyên trang, 

chuyên mục, tin, bài, phóng sự, tọa đàm giao lưu, trao đổi - bình luận về bầu cử; 

cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, các tin tức thời sự phản ánh về cuộc 

bầu cử trên Trang thông tin điện tử của bệnh viện.  



- Tổ Công nghệ thông tin của đơn vị đăng tải khẩu hiệu tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử của bệnh viện (có nội dung khẩu hiệu kèm theo). 

4. Giao phòng Tổ chức hành chính  tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt ý 

nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong tháng 3/2021; triển 

khai văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, ngành cấp trên và của Sở Y tế về 

tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân năm 2015 viên chức, người lao động biết và thực hiện. 

- Tham mưu ban hành văn bản phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư 

pháp tổ chức; Vận động viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng 

ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. 

- Tiến hành theo dõi, đôn đốc, triển khai và tổng hợp kết quả báo cáo Sở 

Y tế tỉnh Bắc Kạn trước ngày 26/5/2021 theo quy định. 

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo các phòng, khoa nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 (Gửi kèm theo Công văn này Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân năm 2015 và sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

đồng bầu cử Quốc gia biên soạn)  

 

Nơi nhận: 

Bản điện tử: 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- BGĐ BVĐK (04); 

- Trang thông tin điện tử bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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Trần Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 

quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân! 

   - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân! 

 - Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại 

diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội 

khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 

trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân 

dân, do Nhân dân, vì Nhân dân! 

-  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc 

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

nhiệm kỳ 2021-2026! 

-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

-  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

-  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
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