UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 209 /SVHTTDL-QLVH

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 03 năm 2021

V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 612/BVHTTDL-VHCS ngày 01/3/2021 của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tuyên tuyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung
ương; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 02/02/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị:
1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trực quan trên các cụm pano, áp phích, biển
tường, treo băng cờ, khẩu hiệu...ở các nơi trung tâm, trước cơ quan, đơn vị; Tổ chức
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để chào mừng cuộc bầu cử bảo
đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ
đạo của Trung ương và tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc trang trí, tuyên
truyền ở khu vực diễn ra bầu cử, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
2. Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động
tuyên truyền bằng hình thức thông tin lưu động, thay mới nội dung các cụm pano
do đơn vị quản lý.
3. Các đơn vị trực thuộc Sở: Tổ chức treo băng cờ, khẩu hiệu trước cơ quan,
đơn vị tạo không khí sôi nổi trong thời gian diễn ra bầu cử.
Nhận được công văn đề nghị Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; Các đơn
vị trực thuộc Sở quan tâm thực hiện.
(Gửi kèm Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên
giáo Trung ương; Hướng dẫn số 08 - HD/BTGTU ngày 02/02/2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ )./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục VHCS (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (để b/c);
- Lưu: VT, QLVH;
- Gửi: Bản giấy + Điện tử.
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