
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
[ơ 

 

Số:          /BTNMT-TĐKTTT 
 

V/v đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và 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 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ. 
 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW ngày 08 tháng 4 năm 2021 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 351-CV/BTGTW ngày 14 

tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên 

truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên báo chí; Công văn số 

1112/BTTTT-CBC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số 

nội dung sau: 

 1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể, lựa chọn hình thức phù 

hợp triển khai, tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW ngày 08 

tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 351-

CV/BTGTW ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về 

việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên 

báo chí; Công văn số 1112/BTTTT-CBC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

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

nhiệm kỳ 2021-2026 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong đơn vị.  

 - Tổ chức tuyên truyền trực quan: treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, trang trí 

cảnh quan …tại trụ sở làm việc; đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin 

điện tử của  đơn vị. 

 2. Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ, các Tạp chí 

chuyên ngành 

  Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ 

Thông tin và Truyền thông tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua về thời lượng, 

tần suất, số lượng tin/bài thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

dung của Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên 



  

giáo Trung ương; mục 02, 03 Công văn số 351-CV/BTGTW ngày 14 tháng 4 năm 

2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và mục 03 Công văn số 1112/BTTTT-CBC 

ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

  (Gửi kèm theo Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW ngày 08 tháng 4 năm 2021 

của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 351-CV/BTGTW ngày 14 tháng 4 

năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 1112/BTTTT-CBC 

ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 
   

Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả 

thực hiện về Bộ theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Đảng ủy Bộ; 

- Lưu VT, TĐKT&TT, V. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 
          Lê Công Thành 
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