
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:            /UBND-KTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày     tháng    năm        

V/v đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

              Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

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

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ, bình 

đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố 

- Bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ(1), chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh (2) để đẩy mạnh 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, tăng tần suất ít nhất 2 lần so với thời gian qua.  

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình 

đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong cuộc bầu cử một cách thiết thực, đảm 

bảo tỉ lệ đại biểu nữ tham gia Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là tuần lễ sát ngày bầu cử trên tất 

cả phương tiện truyền thông, thiết bị điện tử; hệ thống mạng Internet: 

Cổng/trang thông tin điện tử, bảng tin điện tử, Truyền thanh cơ sở…; tiến hành 

đặt khẩu hình, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Chú trọng đẩy mạnh tuyên 

truyền tại cơ sở, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc 

thiểu số; kết hợp tuyên truyền bằng các thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số 

tại chỗ. Tăng cường thời lượng tuyên truyền lưu động, hệ thống loa truyền thanh 

                                           
(1) Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 05 tháng 02 năm 2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản số 338-CV/BTGTU ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc đẩy 

mạnh tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ….các Văn bản 

chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. 
(2) Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 722/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 triển khai thực hiện 

công tác thông tin tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; Văn bản 1309/UBND-KGVX ngày 26 tháng 4 năm 2021 Về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản số 1445/UBND-KGVX 

ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc tuyên truyền Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2021. 
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cơ sở, loa lưu động để tạo không khí vui tươi phấn khởi và sự đồng thuận trong 

Nhân dân. 

* Thời gian thực hiện: Từ ngày ký văn bản đến hết ngày 25 tháng 5 năm 

2021. 

- Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên 

quan tiếp tục thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; triển khai có hiệu quả các biện pháp tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh trước, trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại 

Công điện số 668/CĐ-BTT ngày 16 tháng 5 năm 2021 và các Văn bản chỉ đạo 

liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tổ chức 

thắng lợi. 

2.  Báo Kon Tum; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chuyên trang, chuyên mục, phát 

trailer tuyên truyền về bầu cử. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ 

chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu 

cử; chú trọng phản ánh công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại các xã vùng sâu, 

vùng xa, khu vực biên giới, các địa bàn tổ chức bầu cử sớm hơn so với quy định 

và đặc biệt là các khu cách ly y tế tập trung về phòng chống dịch Covid-19. Chủ 

động có các tin, bài đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc 

nhằm phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. 

- Tiếp sóng truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 từ Đài Truyền 

hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.  

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                               

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh, 

  Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, KTTH.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Ngọc 
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