
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /UBND-VHTT 

V/v tăng cường công tác tuyên 

truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Tam Điệp, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021, thực hiện công tác tuyên 

truyền cho Cuộc bầu cử, UBBC thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 

các phường, xã thực hiện tổng thể công tác tuyên truyền theo kế hoạch.  

Qua kiểm tra hiện nay đã có một số các cơ quan, đơn vị, trường học đã thực 

hiện một số nội dung tuyên truyền, tuy nhiên còn một cơ quan, đơn vị và phường, 

xã chưa thực hiện đúng kế hoạch, việc treo khẩu hiệu, trang trí các điểm nhấn tại 

các khu vực trung tâm chưa đạt yêu cầu. 

Để tăng cường công tác tuyên truyền cho bầu cử UBND thành phố yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các phường, xã 

- Tổ chức trang trí bên trong và bên ngoài các khu vực bỏ phiếu theo đúng 

hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT - BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ. Bố 

trí vị trí niêm yết danh sách cử tri, Tiểu sử những người ứng cử tại vị trí theo quy 

định, dễ quan sát. 

- Tăng cường tuyên truyền tại khu vực trung tâm phường, xã bằng các cụm 

pano, treo khẩu hiệu, dựng các hình khối. Bố trí cờ, hoa, khẩu hiệu 01- 02 tuyến 

đường đồng bộ, thống nhất. Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố chỉnh trang, trang trí cờ 

hoa tại các nhà văn hóa. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, mỗi đơn vị 

treo ít nhất 01 khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử tại cổng trụ sở.  

- Vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường và mỗi hộ gia đình đồng loạt 

treo cờ từ ngày 10/5 đến hết ngày 25/5/2021. 

2. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các trường học bổ sung cờ và 

treo khẩu hiệu thật sự trang trọng. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố, quan tâm tổng vệ sinh, chỉnh trang trụ sở làm việc, treo cờ và treo từ 01 - 02 

khẩu hiệu ở vị trí trang trọng. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử, thường xuyên 

báo cáo kết quả thực hiện về UBBC thành phố. 



5. Nội dung một số khẩu hiệu treo trước cổng trụ sở cơ quan, đơn vị: 

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! 

- Cử tri cả nước 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! 

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân! 

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân! 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Ban chỉ đạo, lãnh đạo bầu cử TP; 

- UBBC thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Đảng ủy các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Vũ Đình Chiến 
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