
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền cuộc bầu cử Trưởng Ban 

nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025  

Trà Vinh, ngày     tháng 4 năm 2022 

   Kính gửi:  

- Báo Trà Vinh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông  tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 06/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 

07/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  
về bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu 

thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh. (đính 
kèm). 

Nhằm động viên cử tri trong tỉnh tích cực tham gia cuộc bầu cử Trưởng 
ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025, Sở Thông tin và Truyền thông đề 
nghị: 

 Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình; Phòng Văn hóa và Thông 
tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tích cực thông tin, 

tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Trưởng ban nhân dân 
ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025; đặc biệt, thông tin rộng rãi Ngày bầu cử 

Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 (diễn ra vào Chủ nhật, 
ngày 29/5/2022) tới người dân trong tỉnh biết, tham gia đi bỏ phiếu. Đồng thời, 

tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử như: 
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 
17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ và Thông tư số 
04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới người dân tiếp 
cận, đồng thuận. 

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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