
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THƯỜNG XUÂN 
 

Số:             /UBND – TP 
 

V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

tháng 3 năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thường Xuân, ngày         tháng           năm 2021 

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân về việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Hội đồng phổ biến 

giáo dục pháp luật  huyện biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền với các nội 

dung:  

- Một số quy định của Luật bầu cử Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân các cấp năm 2015; 

-  Một số quy định về  tổ chức hiệp thương lần thứ nhất của Nghị quyết 

liên tịch số 09/2021/NQLT – UBTVQH14-CP-ĐCTƯBTWMTTQVN ngày 

15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ - Đoàn chu tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận tổ Quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, 

giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

 - Một số quy định về tổ chức hiệp thương lần thứ hai Nghị quyết liên tịch 

số 09/2021/NQLT – UBTVQH14-CP-ĐCTƯBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ - Đoàn chu tịch Ủy ban Trung 

ương Mặt trận tổ Quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

- Một số quy định về tổ chức hiệp thương lần thứ ba Nghị quyết liên tịch 

số 09/2021/NQLT – UBTVQH14-CP-ĐCTƯBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ - Đoàn chu tịch Ủy ban Trung 

ương Mặt trận tổ Quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 – 2026. 

Văn bản và bản ghi âm tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

UBND huyện Thường Xuân http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn tại mục tài liệu 

phổ biến giáo dục pháp luật. Để tài liệu phát huy tối đa hiệu quả, yều cầu Chủ 

http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/


tịch UBND huyện các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức thực hiện phát thanh ở cơ sở 

và khai thác bản giấy để tuyên truyền theo hình thức phù hợp khác. Tần suất 

thực hiện phát thanh 01 lần/tuần (đối với một nội dung). 

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (qua Phòng Tư pháp – cơ quan thường 

trực HĐPHPBGDPL) điện thoại 0828.189.567./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Cầm Bá Đứng 
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