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Kính gửi:  

 

 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm VH, TT&DL; Đài Truyền thanh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong huyện đã đẩy mạnh công tác 

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

nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Cuộc bầu cử) nhằm giúp người dân hiểu rõ ý 

nghĩa, mục đích, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử, góp phần 

vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn huyện. 

Để tiếp tục đảm bảo hiệu quả, đồng bộ trong công tác tuyên truyền cuộc 

bầu cử, UBND huyện chỉ đạo: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện 

Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc bầu cử. 

Nội dung, hình thức, thời gian tuyên truyền bám sát theo Kế hoạch số 

266/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND huyện về việc tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; đồng thời thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan biết thực hiện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục hướng dẫn công 

tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các phương tiện thông tin đại 

chúng từ huyện đến cơ sở.  

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức công tác thông tin, 

tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
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kỳ 2021-2026; hướng dẫn các địa phương xây dựng hệ thống panô, áp phích, 

khẩu hiệu tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính, nơi công cộng; 

đồng thời  thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, 

tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 

công tác tuyên truyền cổ động trực quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ trên các tuyến 

đường nội thị thị trấn Hạ Hòa; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu 

hiệu, panô, áp phích, tranh cổ động, cờ phướn các loại. Tiếp tục tuyên truyền 

bằng hệ thống thông tin lưu động trên địa bàn huyện Hạ Hòa.  

- Chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình diễu hành, cổ động vào ngày 

21/5/2021: 

+ Hướng di chuyển số 1: Xuất phát từ Nhà văn hóa lao động đi Minh Hạc, 

Lang Sơn, Vĩnh Chân, Yên Luật, Yên Kỳ, Hương Xạ, Phương Viên, Ấm Hạ và 

kết thúc tại Nhà văn hóa lao động. 

+ Hướng di chuyển số 2: Xuất phát từ Nhà văn hóa lao động đi xung quanh 

thị trấn Hạ Hòa, Bằng Giã, Văn Lang, Minh Côi, Văn Lang, Bằng Giã, Vô Tranh, 

Xuân Áng, Hiền Lương, Xuân Áng, Bằng Giã và kết thúc tại Nhà văn hóa lao 

động. 

+ Hướng di chuyển số 3: Xuất phát từ Nhà văn hóa lao động đi Ấm Hạ, Gia 

Điền, Hà Lương, Đại Phạm, Đan Thượng, Tứ Hiệp và kết thúc tại Nhà văn hóa 

lao động. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

4. Đài Truyền thanh huyện 

- Tiếp tục xây dựng hệ thống các tin bài, ảnh, phóng sự, chuyên mục về cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 gửi Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ và phát trên Đài truyền thanh huyện và 

cơ sở. 

- Mở chuyên mục và tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền sâu rộng 

trên sóng truyền thanh từ huyện đến cơ sở. 
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5. UBND các xã, thị trấn  

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc kiểm tra rà soát hệ thống tuyên 

truyền trực quan trên địa bàn để kịp thời sữa chữa bổ sung, thay mới đồng 

bộ các panô, áp phích, bảng tin đã bị hư hỏng, xuống cấp không còn phù 

hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đa dạng nội 

dung và hình thức theo hướng dẫn của ngành cấp trên gắn với tuyên truyền 

lồng ghép thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do 

địa phương tổ chức. 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong 

thời gian từ ngày 10/5 đến ngày 22/5/2021, đặc biệt cao điểm công tác tuyên 

truyền từ ngày 20/5 đến ngày 22/5/2021. 

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội tại địa 

phương, đơn vị tổ chức cho thanh thiếu niên và học sinh các trường trực tiếp đi 

diễu hành tuyên truyền cổ động vào các ngày 21, 22/5/2021. 

- Chỉ đạo tăng cường xây dựng nội dung, biên tập tin, bài phát sóng 

tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 qua hệ thống Đài truyền thanh 

cơ sở; thực hiện tiếp âm và phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài cấp 

trên liên quan đến cuộc bầu cử đến mọi tầng lớp Nhân dân. Thành lập Đội 

Thông tin lưu động (dùng loa kéo, loa tay...) thực hiện tuyên truyền lưu động 

đến các điểm dân xa loa truyền thanh.  

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, UBND các xã, thị trấn tiến hành 

tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời có biện pháp đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL; Sở TT&TT; 

- CT, PCT (Ô. Vũ); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Anh Vũ 
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