
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH LỤC 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 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Bình Lục,  ngày      tháng     năm  

 
 
                    Kính gửi:  
                                     - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

                           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-SVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2021 sở Văn 

hóa , Thể thao Du lịch tỉnh Hà Nam hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên 

truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị Quý II năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Tiểu 

ban tuyên truyền - Ủy ban bầu cử huyện về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

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

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: 

Rà soát, tháo dỡ băng rôn, khấu hiệu hết thời hạn tuyên truyền, thay thế bằng 

nội dung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trong 

Quý II, trọng tâm là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện: 

Triển khai công tác trang trí, tuyên truyền khu trung tâm huyện; nút giao 

Quốc lộ 37B với đường 21B (xã Đồn Xá), Quốc lộ 21B với đường ĐT 496B (xã 

An Nội), nút giao trên đường Quốc lộ 21B tại điểm tiếp giáp với địa phận tỉnh 

Nam Định. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng cuộc đại biểu 

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

Chuẩn bị các điều kiện tham gia Liên hoan “Tuyên truyền cổ động tỉnh Hà 

Nam năm 2021”, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

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

3. Đài truyền thanh huyện 

Xây dựng các chương trình tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, sự kiện chính trị trong Quý II, tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 



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

Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền cuộc 

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

2026. 

Phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện tăng cường các chuyên 

mục, nội dung tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Xây dựng kế hoạch và tố chức các hoạt động tuyên truyền, 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. 

Rà soát, tháo dỡ cụm pa nô tấm lớn, pa nô treo cột điện, khẩu hiệu… hết 

thời hạn tuyên truyền, thay thế bằng nội dung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trong Quý II, trọng tâm  là tuyên truyền cuộc bầu cử 

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

chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa thôn, tổ 

dân phố, các điểm bầu cử, khu vực đông dân cư, các trục đường chính; phát động 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại nhà. Tổ 

chức ra quân tổng vệ sinh môi trường làm đẹp cảnh quan chào mừng cuộc bầu cử 

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

* Giao UBND thị trấn Bình Mỹ, UBND các xã Đồn Xá, Trung Lương, 

An Nội, Vũ Bản, Bình Nghĩa, Tràng An tập trung trang trí tại các điểm và 

tuyến đường như sau: 

+ UBND thị trấn Bình Mỹ: Trang trí tuyên truyền khu vực trung tâm thị 

trấn và dọc tuyến đường Điện Biên Phủ, đường Trần Hưng Đạo từ cầu Ghéo đến 

cầu Sắt, tuyến đường Quốc lộ 21B, Quốc lộ 37B đi qua địa bàn thị trấn; phối hợp 

với các đơn vị liên quan bổ sung, thay nội dung các pano cố định, bố trí thêm vi 

nhét, cụm cờ di động, băng rôn, cờ Đảng, cờ Tô quốc, cờ hồng kỳ... 

+ UBND xã Đồn Xá: Trang trí tuyên truyền trên tuyến đường Quốc lộ 21A, 

Quốc lộ 21B đi qua địa bàn xã. Tại nút giao Quốc lộ 37B với Quốc lộ 21B bổ sung 

thêm các cụm cổ động, cờ, vi nhét, băng rôn... 

+ UBND xã Trung Lương: Trang trí tuyên truyền trên tuyến đường Quốc 

lộ 21A, Quốc lộ 21B đi qua địa bàn xã, khu vực cầu Họ điểm tiếp giáp với tỉnh 

Nam Định. 

+ UBND xã An Nội: Trang trí tuyên truyền trên tuyến đường Quốc lộ 21B 

đi qua địa bàn xã và khu vực nút giao Quốc lộ 21B với đường ĐT.496B. 

+ UBND xã Vũ Bản: Trang trí tuyên truyền trên tuyến đường Quốc lộ 21B 

đi qua địa bàn xã và khu vực điểm nút giao tiếp giáp với tỉnh Nam Định.  

+ UBND xã Bình Nghĩa: Trang trí tuyến đường ĐT.499 đi qua địa bàn xã. 



+ UBND xã Tràng An: Trang trí tuyến đường ĐT.499 và Quốc lộ 37B đi 

qua địa bàn xã. 

* Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 16/4/2021 đến sau ngày 23/5/2021. 

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

kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai, 

thực hiện tốt các nội dung trên. 

Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo 

cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban bầu cử 

huyện theo quy định./. 

 
 Nơi nhận:   
 - TT Huyện ủy;(để b/c) 

 - Lãnh đạo UBND huyện;(để b/c) 

 - Như kính gửi; 

 - Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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