
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH 
 

V/v vận động chức sắc, chức 

việc, tín đồ tích cực tham gia 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

      Lai Châu, ngày        tháng       năm 2021 

 

                         Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  
  

Thực hiện Công văn số 1563/BNV-TGCP, ngày 14 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Nội vụ về việc vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia cuộc 

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

kỳ 2021 - 2026. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công và thực sự là ngày hội của 

toàn dân, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai 

một số nội dung sau: 

1. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở, điểm nhóm tôn 

giáo phổ biến cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

công dân đối với đất nước; khẳng định rõ đây là công việc quan trọng của mọi 

tầng lớp Nhân dân, là nơi để cử tri, trong đó có chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

và tín đồ các tôn giáo phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu 

biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong cơ quan 

quyền lực cao nhất của Nhà nước ở Trung ương và địa phương. 

2. Tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ 

trong độ tuổi theo quy định của pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ của công 

dân, tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử; nghiên cứu danh sách người 

ứng cử và sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào cơ quan quyền lực 

Nhà nước ở Trung ương và địa phương.  



3. Hướng dẫn, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thường 

xuyên đề cao cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục, kích động, lôi kéo của các 

phần tử xấu; kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng và tham gia đấu tranh, 

phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động phá hoại 

Cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, đoàn kết tôn giáo. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- TT. BCĐ CTTG tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TT. BCĐ CTTG các huyện, thành phố;         

- Lưu: VT, TH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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