
uyn Mai 

UY BAN BAU CU' T.P HA NØI BANG CQNG SAN VI1T NAM 
TIEU BAN THTC HIEN  CONG TAC 

THONG TIN, TUYEN TRUYN BAU CU 

s 3 6-CV/TBTHCTTT-TT 
T chá'c kim tra cong tác tuyên truyn, 

trang trI, CO dong trztc quan phc vi bâu c'c 

KInh gii: Các co' quan, do'n vj thành viên Tiêu ban 
thirc hin Cong tác thông tin, tuyên truyn bu cfr 

Thirc hin Thông báo s 288-TB/TU ngày 7/5/2021, K& 1un cüa Thuing 
trrc Thành üy v Cong tác b.0 cü dai  biu Quc hOi  khoá XV và bu Cu dti biu 
HDND dan các cp nhirn k' 2021 - 2026 trén dja bàn thành ph Ha Ni; 

Can cr K hoach s 09-KHITBTHCTTT-TT ngày 3/3/202 1 v thông tin, 
tuyên truyn cuc bu cir, Tiu ban thông tin, tuyên truyn bu ci'r thành 1p các 
doàn kim tra d dánh giá kt qua trin khai các cong tác tuyên truyn, trang trI, ci 
dng trirc quan phiic v1i bu cü tai  các quQ.n, huyn, thj xã, qua do kjp th?ii phát 
hin, don dc và huàng dn don vj khc phiic khi có thiu sot (ni dung k hoach 
kim tra giri kern cOng van nay). 

D nghj S& Van hóa và Th thao cü can b tham gia các doàn kim tra (lam 
thu k doàn); các co quail, don vj thành viên Tiu ban chi dto, huâng dn CC Co 

quan, don vj trong h thng cüa mInh a các qu.n, huyn, thj xã chun bj ni dung, 
diu kin và phi hqp vai các doàn d cong tác kim tra tai  dja bàn dat  k& qua t&. 

Trân trçng./. 

Ha Nç5i, ngày Ii tháng 5 nám 2021 

Noi nhân:  
- Thtthng trirc TU, (de 
- Uy ban bâu cir TP,J b/cáo) 
- Ban Tuyên giáo TU,l(dêp/hQp 
- Nhu dê giri, J và t/hin) 
- Li.ru. 

TRU'ONG BAN TUYEN GIAO T.0 
Kiêrn 

T[RLrONG 1iU BAN TEIIJC FllN CONG TAC 
THON ' N TRUYEN BAU CU' 
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E H CH KIEM TRA CONG TAC TUYEN TRUYEN, TRANG TRI, 
CO DONG  TR1JC QUAN PHJC VITJ BAU C 

" m theo Cong van sá36.6-C V/TB THCTTT-TT ngàyilil/5/2021 
- , ' ' 

1. Thành 1p 5 doàn kim tra, ci,i th nhu sau: 
- Doàn so 1: Kim tra dia bàn các quân: Hoàn Kim, Hai Ba Trung, Hoàng 

Mai; các huyn: Thanh TrI, Thithng TIn, Phü Xuyên. 
Thành phn doàn gm: 
Dng chi Nguyn Phi Thuäng - Thành üy viên, Chü tch Lien doàn lao dng 

Thành phô, Uy viên UBBC Thành ph& Phó Trithng Tiu ban - (Trithng doàn) 
Dông chI Lê Kim Anh. - Thành üy viên, Chü tjch Hi Lien hip ph nif 

Thành ph& Uy viên UBBC Thành ph - (P.trtxâng doàn) 
Dng chI Ha Bong - Trung ban Tuyên giáo Lien doàn Lao dng Thành 

pM - (thành viên) 
Dng chI Nguyn Hoàng Scm - Trithng phông Dix 1un xã hi, Ban Tuyên 

giáo Thành üy - (thành viên) 
Dng chI Hoàng Thu Hng - Tru'mng ban tuyên giáo Hi Lien hip phi nü 

Thành pM - (thành viên) 
Dng chI can b Sm Van hóa và Th thao - (thành viên, thu k doan) 
- Doàn s 2: Kim tra dja bàn huyn Gia Lam, qu.n Long Biên các huyn: 

Bong Anh, Soc Scmn, Me Linh và qun Tây Ho. 
Thành phn doàn gm: 
Dng chI Nguyn Thanh Liêm - Giám dc Sm Thông tin - Truyn thông, Uy 

viên UBBC Thành ph& Phó Truâng Tiu ban thithng trirc - (Trrnmng doàn) 
Dng chI Nguyn Hoàng Long - Tng biên tp Báo Ha Ni mOi - (P.triRmng 

doàn) 
Dng chI Trn Th Mai Dung - Truâng phông Báo chI - Xut bàn S& Thông 

tin và Truyn thông - (thành viên) 
Dng chi Trjnh Th Lan - Trumng phông Báo chI - Xut ban, Ban Tuyên 

giáo Thành üy - (thành viên) 
Dng chI D Th Dung - Ph trách Ban Xây dmng Bang - Ni chInh, Báo 

Ha Nôi mi - (thành viên) 
Dng clii can b Sà Van hóa và Th thao - (thành viên, thu k doàn) 
- Doàn si 3: Kirn tra dja bàn qu3n  Bc Ti'x Liêm; các huyn: Hoài Düc, 

Dan Phuçmng, Phüc Th9; thj xã Son Tây và huyn Ba VI. 
Thành ph.n doàn gm: 
Dng chI Trn The Cuorng - Thành üy viên, Giám dc Sm Van hóa - The 

thao, lily viên UBBC Thành pM - Phó Triràng Tiu ban - (Tnthng doàn) 
Dng chi Dinh Thj Lan Duyên, Phó truàng Ban Tuyên giáo Thành üy - 

(P.tru&ng doàn) 

cia Tiêu ban thông tin, tuyên truyên bdu ci'c) 
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Dng chI Nguyn Hoài Thu - Truâng phông Tng hçip, Ban Dan Vn Thành 
üy - (thành vien) 

Dng chI Hoàng Quc Vit - Truâng phông Van hóa -.Vän ngh Ban 
Tuyén giáo Thành üy - (thành vien) 

Dng chI Büi Thñy BInh - P.tru&ng phàng 16 chirc, S& Van hóa và Th 
thao - (thành viên, thu k doan) 

- Doàn sl 4: Kim tra dja bàn các qun: Ba Dinh, Ctu Giy; huyn Thch 
Tht; qun Nam Tilt Liêm; các huyn: Quc Oai, Chuang M5. 

Thành ph.n doàn gm: 
Dng chI Ngô Anh Tun - Thành üy viên, Giárn ctc Si Tu pháp, Uy viên 

UBBC Thành ph - (Tru'ing doàn) 
Dng chi Chu Hng Minh - Thành üy viên, BI thu' Thành doàn Ha Ni, Uy 

viên UBBC Thành ph - (P.tru'ing doàn) 
Dng chI Vu Thj Thanh Tü - Trithng phông Ph bin giáo diic pháp 1ut, Sà 

Tu pháp - (thành vien) 
Dng chI Hoàng Düc Vinh - Tru&ng phông Khoa giáo, Ban Tuyên giáo 

Thành ñy - (thành vien) 
Dông chI Phm Quang Phui - P.truóng Ban Tuyên giáo Thnh doân - (thành 

vien 
Dông chI can b Sâ Van hóa và Th thao - (thành viên, thu k' doàn) 
- Doàn sá 5: Kim tra dja bàn các qun: Dng Da, Thanh Xuân, Ha Dông; 

các huyn: Thanh Oai, U'ng Hôa, M Dirc. 
Thành phn doàn gm: 
Dng chI Pham Hài Hoa - Thành üy viên, Chili tjch HOi  Nông dan Thành 

ph& TJy viên UBBC Thành ph - (Truâng doan) 
Dng chI To Quang Phán - Tng giám dc, Tng biên tp Dài Phát thanh - 

Truyn hInh Ha Ni - (P.tru1ing doan) 
Dng chi Lê Th Thanh Nhàn - Trmling Ban Tuyên giáo Hi Nông dan 

Thành ph - (thành viên) 
Dng chI Nguyn Xuân Hu - Trumg phông L 1un chInh trj - Ljch silt 

Dàng, Ban Tuyên giáo Thành üy - (thành vien) 
Dng chI Tr.n Thai Thüy - Trithng ban Biên tp Thi sir, Dài Phát thanh - 

Truyên hInh Ha Ni - (thành viên) 
Dng chI can b S& Van hóa và Th thao - (thành viên, thu k doan) 
2. Ni dung kim tra 
- Doàn cong tác nghe thin vj cci s& báo cáo vic trin khai nhim v11; tin 

hành kim tra trrc tip, dánh giá kt qua cong tác tuyên truyn, c dung trirc quan 
trên dja bàn các qun, huyn, thj xã và cong tác trang trI khánh tit, chün bj các 
diu kin vt cht (nht là xay drng phu'cing an trong tnthng thirc hin giãn cách xa 
hi khi djch bnh COVID-19 din bin philrc tap),... tai  khu v1rc bu cu; khi phát 
hin thiu sot, don doe, huâng dn dGn vj có phuong an kh.c phiic. 
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- Nàm tInh hInh tu tiRing can b, dàng viên, du 1un xã hi xung quanh vic 
to chüc bu c1r; nhttng d xut, kin ngh cüa các cicin vj (nu co). 

- Luu dja bàn có khu cong nghip, n&m & các triic c&a ngO cüa Thành ph& 
nhüiag ncii khó khän, vüng sâu, vüng xa trung tam... 

3. Cách thu'c tin hành 
- Ljch kim tra tr ngày 14 dn ngày 18/5/2021 (th&i gian cii th s do dông 

chI tru&ng doàn quyt djnh). 
- Các doàn chü dng phucing tin, thng nh.t th&i gian, dja dim xu.t phát 

vOi các thành viên trong doàn; thông báo, lien lac tru&c vOi các cc quan, dcin vj 
thuc dja bàn tin hành kim tra d chun bj các ni dung tip doàn. 

- Thu k doàn ghi chép k& qua kim tra; kt thüc dqt kim tra glri báo cáo 
v Phông Tuyên truyn - Tng hcip, Ban Tuyên giáo Thành üy (bO phn thu&ng 
trrc giltp vic Tiu ban) qua dja chi email: tuyentruyenbaucuhanoigmail.com  dê 

thng hçip, báo cáo Uy ban bu c1r Thành ph. 
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