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        Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban bầu cử huyện về việc tăng cường công 

tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là tuyên truyền bầu cử), Công văn số 

430/SVHTTDL-QLVH ngày 23/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc gửi mẫu hướng dẫn công tác trang trí khánh tiết tại các điểm bầu cử, Ủy ban 

nhân dân huyện, phát động đợt cao điểm tuyên truyền bầu cử, yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Hồng kỳ, cờ vui, băng 

rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở làm việc, các trục đường 

chính, giải phân cách trên tuyến Quốc lộ 1A (đối với các đơn vị có Quốc lộ 1A đi 

qua), tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và Nhà văn 

hoá khu dân cư.  Đồng thời kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các cụm pa nô đã cũ nát hoặc 

nội dung không phù hợp làm ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông. Thay 

mới nội dung màn hình led, cổng chào điện tử với nội dung tuyên truyền bầu cử. 

Phát động Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại hộ gia đình, nhằm tạo không khí 

vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành trước ngày 10/5/2021. 

Tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống truyền thanh, truyên tuyền 

lưu động về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản, hướng dẫn của Trung 

ương và địa phương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt tập trung tuyên truyền về các 

nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân, về quyền bầu cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình 

tham gia bầu cử; ngày bầu cử; niêm yết và thông báo rộng rãi trên thông tin đại 
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chúng về danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên đại hội Quốc hội, các ứng cử 

viên đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. 

Chỉ đạo trang trí khánh tiết các điểm bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng dẫn tại Công văn 

số 430/SVHTTDL-QLVH ngày 23/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

đảm bảo đúng quy định và thời gian.  

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử cần thực 

hiện nghiêm túc công tác phòng chống bệnh Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của 

các cấp và khuyến cáo của ngành Y tế. Đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao 

ý thức, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhất là trong thời điểm 

trước, trong và sau Ngày bầu cử. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Kiểm tra, rà soát, bổ sung và thay mới các câu khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ 

Quốc, Hồng kỳ đã bị hư hỏng, bạc màu tại trung tâm huyện và Quốc lộ 1A từ Km 

525 đến Km 528. 

Xây dựng tin, bài phóng sự phản ánh các hoạt động chào mừng tuyên truyền 

bầu cử phát trên sóng phát thanh của huyện, tiếp phát sóng đầy đủ các chương trình 

của đài cấp trên. Tăng cường tuyên truyền lưu động về các nguyên tắc, quy trình 

bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về quyền bầu 

cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử; Ngày 

bầu cử…thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về danh sách 

các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện đồng thời tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch theo 

hướng dẫn của ngành Y tế trước, trong và sau Ngày bầu cử. 

Xây dựng các file ghi âm về tuyên truyền bầu cử, tuyên truyền phòng chống 

dịch Covid-19 gửi Đài truyền thanh cơ sở để tổ chức tuyên truyền. 

Phân công cán bộ, viên chức cơ quan trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi 

các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền; trang trí khánh tiết điểm bỏ phiếu 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo 

Công văn số 430/SVHTTDL-QLVH ngày 23/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, đảm bảo đúng quy định và thời gian. 

3. Các cơ quan, đơn vị, trường THPT, doanh nghiệp: Treo băng rôn, khẩu 

hiệu, thay mới nội dung bảng Led (nếu có) về nội dung tuyên truyền bầu cử tại trụ 

sở cơ quan, đơn vị mình, phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học 

tập chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các xã, 

thị trấn thực hiện, tổng hợp xếp loại kết quả hoạt động tuyên truyền của các đơn vị, 

báo cáo UBND huyện.  
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Trên đây là một số nội dung phát động đợt cao điểm tuyên truyền cuộc bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện vào ngày thứ 5 hàng 

tuần (qua Phòng Văn hoá - Thông tin) để tổng hợp báo cáo cấp trên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Huyện uỷ; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện. 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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