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                                   Kính gửi:  Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. 

Thực hiện Công văn số 14/CV-TBTTBC ngày 06/5/2021 của Tiểu ban 

Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền cuộc 

bầu cử, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau:  

- Tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động các nội dung tại Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 17/02/2021 của 

Tỉnh ủy Khánh Hòa 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 02/KH-

TBTTBC ngày 03/3/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh 

Hòa về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  Lồng ghép tuyên truyền cuộc 

bầu cử trong các buổi sinh hoạt chính trị, giao ban các phòng chuyên môn, đơn vị. 

Tuyên truyền nội dung tại điểm 1, điểm 2 Công văn số 14/CV-TBTTBC ngày 

06/5/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa. 

- Tuyên truyền, vận động, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và gia đình, người thân tích cực tham gia đi bầu cử đầy đủ, 

nhanh chóng, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định pháp 

luật, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. 

- Treo khẩu hiệu “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” tại trụ sở, cơ quan, đơn vị từ ngày 12/5/2021 cho 

đền hết ngày bầu cử; Chỉnh trang trụ sở cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp. 

- Văn phòng Sở, Thư viện tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích đăng các tin, bài 

tích cực về cuộc bầu cử trên Trang thông tin điện tử của Sở và của các đơn vị. 

 (đính kèm Công văn số 14/CV-TBTTBC ngày 06/5/2021 của Tiểu ban 

Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa)./. 
 

Nơi nhận        GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

                   

  Nguyễn Thanh Hà                                                                   

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp 

KHẨN 
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