UBND TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1322 /SKHĐT-DNKTHT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện công tác bầu cử
trong điều kiện phòng, chống dịch
bệnh Covid-19

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố.
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hội Doanh nhân nữ tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 74/UBBC-TT ngày
08/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19;
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo
quyền bầu cử cho cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành
phố; các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu triển khai thực hiện ý kiến
chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 74/UBBC-TT ngày 08/5/2021 nêu
trên và thực hiện một số nội dung sau:
1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị
trấn và các cơ quan chức năng, các tổ phụ trách bầu cử thuộc huyện, thành phố
làm việc trực tiếp, cụ thể với các doanh nghiệp trên địa bàn để có kế hoạch sắp
xếp, bố trí thời gian, tạo điều kiện để công dân Việt Nam đang làm việc trong các
doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.
Tăng cường công tác tuyên truyền cả bề rộng và có chiều sâu đến cử tri là
công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tỷ lệ 100% cử
tri đi bầu cử trong ngày 23/5/2021; tuyên truyền để cử tri tìm hiểu kỹ, sâu tiểu sử
ứng cử viên; bầu đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng Đại biểu trúng cử.
2. Đề nghị các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền về bầu cử
đến các hội viên thực hiện các nội dung nêu trên.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (B/c);
- Lưu: VT, DNKTHT.
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