
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:          /UBND-THNC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

V/v vận động chức sắc, chức việc, 

tín đồ tôn giáo 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  

 
 

Kính gửi: 

 

 

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng; 

- Ban Liên lạc tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2021.  

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

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Chủ 

nhật); đây là sự kiện trọng đại đối với cử tri cả nước, trong đó có đông đảo chức 

sắc, tín đồ các tôn giáo, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp 

Nhân dân để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng 

đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cuộc bầu cử 

thành công se ̃góp phần tích cực vào xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, Quốc hội 

Việt Nam đã trải qua 14 khóa, Hội đồng nhân dân các cấp của các địa phương 

đa ̃trải qua các nhiệm kỳ kế tiếp nhau. Từ Quốc hội khóa I đến khóa XIV và 

Hội đồng nhân dân các cấp qua các nhiệm kỳ đều có chức sắc, chức việc, nhà 

tu hành của các tôn giáo được Giáo hội giới thiệu, Nhân dân lựa chọn bầu vào 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Những người được bầu làm đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều đóng góp trong công tác 

lập pháp và sự nghiệp xây dựng đất nước, luôn thể hiện rõ trách nhiệm của 

người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân 

dân nói chung và của đồng bào tôn giáo nói riêng. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó và để góp phần vào thành công cuộc bầu 

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

2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân 

trọng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Tòa Giám 

mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, Ban Liên lạc tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 

2017-2021 quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung sau: 

1. Phổ biến cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ về ý nghĩa và tầm 

quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt quyền, trách nhiệm, nghĩa 

vụ công dân, cử tri theo quy định của pháp luật về bầu cử và các quy điṇh pháp 
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luâṭ hiêṇ hành. Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021 (ngày Chủ 

nhật). 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang truyền thông của Giáo hội hoặc 

thông qua các buổi lễ, các buổi sinh hoạt tôn giáo để động viên, hướng dẫn tín 

đồ tích cưc̣ tham gia cuôc̣ bầu cử; nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử và 

lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước để phục vụ 

Nhân dân, xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu mạnh. 

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

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

các phần tử xấu; chủ động, kịp thời thông tin tới 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. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghi ̣ Ban Trị sự Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao 

Bằng, Ban Liên lạc tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2021 quan tâm triển khai thực 

hiện nôị dung Công văn này để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

diễn ra thành công tốt đep̣, thực sự là ngày hội của toàn dân./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT (HXĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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