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HUYỆN BẢO YÊN
Số: 678
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Yên, ngày 29

tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường tuyên truyền cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
và đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Văn hóa - TT;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao - TT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 412-CV/HU ngày 26/4/2021 của Huyện ủy huyện
Bảo Yên về việc tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên có ý kiến như sau:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn huyện
Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 35-KH/HU, ngày 19/02/2021
của Huyện ủy Bảo Yên về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 01KH/TBTTTT, ngày 15/3/2021 của Tiểu Ban thông tin, tuyên truyền về trang trí
khánh tiết tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Căn cứ nội dung tuyên truyền, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc
và hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp tại trụ sở làm việc tuyên
truyền chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chỉ đạo tăng cường tần suất đăng tải các thông tin tuyên truyền trên Cổng
thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tham mưu đề xuất thay nội dung khẩu hiệu tại một số Panô nội dung
không còn phù hợp bằng nội dung tuyên truyền về cuộc bâu cử.
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- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực
hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đôn đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông, UBND các xã, thị
trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công tác phối hợp tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở.
- Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn
huyện, nhất là hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, internet,… liên quan đến
thông tin tuyên truyền.
3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
- Tiếp tục chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị tăng cường công tác đảm bảo
trật tự đô thị, không để tình trạng bán hàng rong trên vỉa hè, các bảng, biển
quảng cáo, vật liệu xây dựng trên lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng đến an toàn
giao thông, mỹ quan đô thị.
- Chỉ đạo các công ty vệ sinh môi trường tăng cường công tác đảm bảo vệ
sinh trên các trục đường tại trung tâm huyện; bật các hệ thống chiếu sáng đô thị,
các thiết bị chiếu sáng trang trí công trình công cộng.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm y tế huyện
Chỉ đạo các trường học, các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực căn cứ
nội dung và thời gian tuyên truyền thực hiện căng treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ
Tổ quốc và các hình thức cổ động trực quan phù hợp tại trụ sở làm việc, trường
học, trạm y tế.
5. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông
- Tăng thời lượng ít nhất 02 lần so với thời gian qua về thời lượng, tần suất
phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền cuộc bầu cử trên hệ thống
truyền thanh huyện và truyền thanh cấp xã. Tuyên truyền bằng xe lưu động tại
trung tâm các xã, các buổi chợ phiên, nơi tập trung đông người.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động cổ động trực quan như: Khẩu hiệu tuyên
truyền, pa nô, áp phích, Cổng chào điện tử của huyện và hoạt động của đội
thông tin lưu động; chỉ đạo tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hoá, văn nghệ
chào mừng cuộc bầu cử.
- Đưa tin kịp thời về các hoạt động liên quan đến cuộc bầu cử trong chương
trình thời sự thường ngày; chú trọng nội dung phỏng vấn, nhất là của cử tri,
người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử và của người có trách nhiệm trong công
tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức bầu cử; tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử ở
các xã, thị trấn; đưa tin phản ánh kịp thời tình hình, tiến độ thực hiện công tác
bầu cử ở các địa phương diễn ra trong ngày 23/5/2021 trên các chương trình thời
sự, bản tin trong ngày; tuyên truyền các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử ở các
cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện.
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- Tiếp tục chỉ đạo đội ngũ phóng viên, tích cực thâm nhập thực tiễn phản
ánh không khí diễn ra cuộc bầu cử, tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
6. UBND các xã, thị trấn
- Khẩn trương triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về
cuộc bầu cử theo đúng hướng dẫn. Trước ngày 01/5/2021các xã, thị trấn hoàn
thành việc căng treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu về cuộc bầu cử tại nơi
công cộng, các tuyến quốc lộ qua địa bàn, các trục đường chính, trụ sở của các
xã, thị trấn trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Lưu ý, thường xuyên kiểm
tra, thay thế kịp thời các cụm pa nô do xã quản lý, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu,
cờ Đảng, cờ Tổ quốc bị hư hỏng hoặc đã cũ, phai màu.
- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; có biện pháp xử lý
kịp thời, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng”; kịp thời đấu tranh phản bác
có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội,
thế lực thù địch hòng phá hoại bầu cử.
- Chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm,
nơi công cộng, treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá
XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- UBND thị trấn Phố Ràng: Tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên bóc dỡ
quảng cáo rao vặt trên các công trình công cộng, cột điện, cây xanh,... trên địa
bàn thị trấn.
6. Thời gian và nội dung tuyên truyền
- Thời gian tuyên truyền pa nô, băng rôn, khẩu hiệu: Từ ngày 01/05/2021
đến hết ngày 30/5/2021.
- Thời gian treo cờ tổ quốc: Từ ngày 13/05 đến hết ngày 25/05/2021.
- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là
quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!
5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!
6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại
diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội
khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
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7. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đòng nhân dân các
cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc
bầu của đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026!
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
10. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Căn cứ nội dung văn bản, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn
vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ
đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy; HĐND;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT.
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