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Số:          /LĐLĐ 
V/v Tuyên truyền bầu cử và hưởng ứng Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 

     TP. Bắc Kạn, ngày      tháng 3 năm 2021 

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố 

Thực hiện Công văn số 768/LĐLĐ, ngày 11/3/2021 của Liên đoàn Lao động 

tỉnh Bắc Kạn về việc Tuyên truyền bầu cử và hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Liên 

đoàn Lao động thành phố đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  

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

nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, 

bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền 

làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. 

Trên cơ sở đề cương (gửi kèm), Liên đoàn lao động thành phố đề nghị các công đoàn 

cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao 

động tích cực tham gia để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. 

2. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân” 

Tuyên truyền 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, đồng thời vận 

động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia, hưởng 

ứng Cuộc thi tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn. Cuộc thi sẽ diễn 

ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00’ ngày 01/4/2021 đến 24h00’ ngày 30/4/2021). 

Thể lệ Cuộc thi được đính kèm văn bản này và đăng tải trên trang Thông tin điện 

tử Liên đoàn Lao động tỉnh địa chỉ: http://congdoanbackan.org.vn.  

Nhận được Công văn này đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện, 

báo cáo bằng hình ảnh, số lượng ĐVCĐ tham cuộc thi kịp thời hàng ngày và tổng 

kết cả 01 đợt về LĐLĐ thành phố trong báo cáo kết quả tháng 5 năm 2021 về cơ 

quan LĐLĐ thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- TT LĐLĐ tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Phòng Tư TP; 

- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy 

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT VPK, LĐLĐ TP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
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