
ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN LỘC BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBBC-VHTT Lộc Bình, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v tiếp tục tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền, trang trí cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 
 

                          Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-UBBC ngày 31/3/2021 của 

Ủy ban bầu cử huyện Lộc Bình về việc triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 24/HD-UBBC ngày 20/4/2021 của Ủy ban bầu cử 

huyện Lộc Bình về trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 726/UBND-VHTT 

ngày 03/5/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên 

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

2021 - 2026; Kế hoạch số 32/KH-UBBC ngày 04/5/2021 của Ủy ban bầu cử huyện 

về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thống nhất chung trên 

địa bàn huyện một số nội dung về trang trí khu vực bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử huyện 

Lộc Bình yêu cầu cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội 

dung, cụ thể như sau: 

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

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên về công tác bầu cử đại biểu 

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

tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; khuyến khích, vận động cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực 

về đại hội trên các trang mạng xã hội của cá nhân. 

- Thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng rôn, khẩu hiệu trang trí 

chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại trụ sở cơ quan, đơn vị từ ngày 15/5/2021 đến 

hết ngày 31/5/2021. 
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2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục thực hiện các văn bản: Kế hoạch số 18/KH-UBBC ngày 

31/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện lộc Bình về việc triển khai công tác tuyên 

truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện 

Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 24/HD-UBBC ngày 20/4/2021 của 

Ủy ban bầu cử huyện Lộc Bình về trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 

726/UBND-VHTT ngày 03/5/2021 về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên 

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

2021 - 2026 và các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kinh tế, trường học và các hộ gia 

đình trên địa bàn treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc theo quy định; tổ chức tổng 

vệ sinh nơi công cộng, khu dân cư, các nhà văn hóa khu, thôn, các địa điểm bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 

2021 - 2026. Hoàn thành xong trước ngày 15/5/2021.  

- Chỉ đạo, phối hợp tháo dỡ biển, bảng quảng cáo sai quy định, biển quảng 

cáo di động lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; quảng cáo rao vặt, treo, dán, ghim vào 

các công trình nhà ở, công trình dân sinh (không phép); treo, đặt, dán, vẽ các sản 

phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, tường rào và cây 

xanh nơi công cộng. Hoàn thành xong trước ngày 15/5/2021.  

- Bên trong phòng bỏ phiếu nơi cử tri viết phiếu bầu cần có vách ngăn để 

đảm bảo cử tri “bỏ phiếu kín” theo quy định của pháp luật về bầu cử.  

Lưu ý: Nơi tổ chức lễ khai mạc và nơi đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu cần bố trí 

các điều kiện cơ sở vật chất như: Hệ thống âm thanh loa đài; bàn, ghế, vách ngăn, 

nước rửa tay, khẩu trang để nhân viên y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; bố trí địa điểm để cử tri chờ thực hiện việc bỏ phiếu.  

Ủy ban bầu cử huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân và Ủy 

ban bầu cử các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c);  

- Sở VHTT&DL (B/c); 

- Sở TT&TT (B/c); 

- Đ/c Lê Xuân Thuân - Chỉ huy trưởng  

BCHQS tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy;  

- HĐND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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