
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

   Số:       /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVvà đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

 

        Hưng Yên, ngày      tháng  4  năm 2021 

 

                          Kính gửi:    

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

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

- Trung tâm VH,TT&DL các huyện, thị, thành phố.  

 
 

 Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XVvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

  1. Tập trung tuyên truyền cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích 

tuyên truyền về Cuộc bầu cử nhất là đợt cao điểm từ ngày 15/4 đến ngày diễn ra 

bầu cử 23/5. 

2. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; hướng dẫn, 

thông báo cho nhân dân treo cờ Tổ quốc để chào mừng cuộc bầu cử đại biểu 

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

3. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình các hoạt động tuyên 

truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn 

vị và các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL ngày 

01/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử về Sở 

VHTTDL (qua phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Email: 

thuthuy7782@gmail.com) trước ngày 31/5/2021 để tổng hợp, báo cáo theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: QLVHGĐ, VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 
 
 

Đào Mạnh Huân 
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