
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:        /SVHTTDL-QLVH 
Về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền  

trực quan, treo cờ tổ quốc chào mừng bầu cử  

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

  

          Bắc Kạn, ngày        tháng  4 năm 2021 

      Kính gửi:   

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBBC ngày 25/02/2021 của Ủy ban bầu cử 

tỉnh Bắc Kạn về việc thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-SVHTTDL ngày 26/2/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 (Kế hoạch đã gửi tới các phòng, đơn vị).  

Để các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra đạt hiệu quả cao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, tranh cổ động … và trang trí 

đường phố, nhà văn hóa thôn, tổ … bắt đầu thực hiện từ 23/4/2021. Nội dung tranh 

cổ động có thể tham khảo tại Trang thông tin điện tử của Cục văn hóa cơ sở (album 
tranh cổ động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026). 

2. Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền trên các trục đường chính và vận 

động nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 17/5 đến hết ngày 27/5/2021 (Nội dung 

khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện theo Kế hoạch số 58/KH-SVHTTDL ngày 
26/2/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Với nội dung trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, 

đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (Thực hiện);  

- UBND các huyện, TP (p/h chỉ đạo); 

- GĐ Sở, PGĐ Tho; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT, QLVH, (Hiền). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Tho 
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