
 ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN 

 Số: 14/CV-TBTTBC Khánh Hòa, ngày 06 tháng 5 năm 2021 
  
Đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử  

 
        Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
 - Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, 
 - Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 
                          - Các sở, ban, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, 
 - Công an tỉnh, 
 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 
 - Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố, 
                          - Báo Khánh Hòa, Đài PT - TH Khánh Hòa, 
 - Tạp chí Nha Trang, 
 - Trường Chính trị tỉnh, 

- Ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

 - Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền. 
                                                                                                     

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 17/2/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 02/KH-TBTTBC của Tiểu ban Tuyên truyền - Ủy ban 

bầu cử tỉnh, thời gian vừa qua, 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, đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, Kế hoạch đề ra.  

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm góp 

phần vào sự thành công của cuộc bầu cử, Tiểu ban Tuyên truyền - Ủy ban bầu 

cử tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí của tỉnh 

tiếp tục bám sát Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 17/2/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 02/KH-TBTTBC của Tiểu ban Tuyên truyền, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, như: 

 1. Tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin 

đại chúng (báo, tạp chí, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền 

hình, mạng xã hội...); đồng thời lồng ghép tuyên truyền bầu cử trong các buổi sinh 

hoạt chính trị, giao ban cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền việc tổ chức 

bầu cử sớm tại xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây và các điểm đảo (thuộc thị trấn 

Trường Sa) vào ngày 16/5/2021, sớm hơn 7 ngày so với bầu cử toàn quốc 

(Công văn số 532/HĐBCQG-VP ngày 20/4/2021 của Hội đồng bầu cử 

Quốc gia về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm). Riêng khu vực bỏ phiếu 

đảo Trường Sa Lớn thuộc thị trấn Trường Sa tổ chức bầu cử đúng ngày bầu 

cử toàn quốc (ngày 23/5/2021), Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức cầu 
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truyền hình trực tiếp công tác bầu cử tại đảo Trường Sa Lớn (Công văn số 

625/HĐBCQG-VP ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia). 

2. Tập trung tuyên truyền về việc tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, 

vận động bầu cử; tuyên truyền về tiểu sử, chương trình hành động của người ứng 

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

2021 - 2026. 

3. Tăng cường tuyên truyền trực quan (pa nô, cờ, phướn, bảng tin điện tử 

công cộng, màn hình led…). Đề nghị tháo gỡ các câu khẩu hiệu đã cũ, tập trung 

tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử. Trước 15 ngày diễn ra cuộc bầu cử, đề nghị 

đồng loạt có câu khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, 

quân đội, doanh nghiệp…, nội dung câu khẩu hiệu như sau: 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. 

4. Tuyền truyền vận động, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên, 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 của pháp luật, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

5. Tăng cường tuyên truyền bằng xe lưu động trước khi diễn ra cuộc bầu cử 

một tuần (từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 23/5/2021). Nội dung file âm thanh 

tuyên truyền cổ động về bầu cử (do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện) đã đăng 

trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đề nghị các địa phương khai thác sử dụng. 

6. Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc (theo Thông báo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh); chỉnh trang đô thị, trụ sở cơ quan, đơn vị, khu dân cư 

xanh, sạch, đẹp.  

7. Tích cực viết, chia sẻ tin, bài, bình luận tích cực bảo vệ cuộc bầu cử, đấu 

tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá 

cuộc bầu cử trên không gian mạng. 

Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. 

Trân trọng./. 

 TM. TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN  

  Nơi nhận                                                                    TRƯỞNG TIỂU BAN 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh,       (báo cáo), 

- Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ)    

- UBND huyện Trường Sa, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,           

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.                                                          Hồ Văn Mừng 

      Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
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