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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-VHTT 

V/v triển khai tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, văn hóa, thể 

thao chào mừng các ngày kỷ niệm 

trong tháng 4, tháng 5 năm 2021 

và Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 

XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 

Bắc Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

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

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SVHTTDL ngày 22/4/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, văn hóa, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 4, tháng 5 

năm 2021; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 12/03/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bắc Sơn.  

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, 

địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn nghệ, thể 

thao phù hợp trên địa bàn quản lý để chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 

4, tháng 5 năm 2021 và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 16 - 

HD/BTGHU ngày 08/01/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 

2021; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 12/03/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bắc Sơn.  

 Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp, trường học treo băng rôn hoặc chạy 

bảng chữ điện tử, treo Cờ Tổ quốc. Vận động các hộ gia đình trên địa bàn quản 

lý treo Cờ Tổ quốc; vệ sinh môi trường nơi công cộng, khu dân cư, các nhà văn 

hóa thôn, khối phố,...Yêu cầu không treo Cờ đã cũ, bạc màu nhằm đảm bảo 

trang trọng và mỹ quan. Thời gian thực hiện treo Cờ Tổ quốc từ ngày 28/4/2021 

đến hết ngày 30/5/2021. 

 2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện đôn đốc công tác tuyên 

truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại các đơn vị, địa phương. Phối 
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hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn việc treo Cờ Tổ 

quốc tại trụ sở các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các 

hộ gia đình trên địa bàn huyện. 

3. Giao trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tham mưu tổ 

chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm 

trong tháng 4, tháng 5 năm 2021 và Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.    

Thực hiện trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến 

đường chào mừng các ngày lễ và sự kiện chính trị của quê hương, đất nước. Tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, 

của xã; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền qua internet, mạng xã hội facebook,...   

4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền: 

 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)! 

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và ngày Quốc tế lao động 1/5! 

Nhiệt liệt chào mừng 135 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-

01/5/2021)!  

Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 
7/5/2021)! 

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)! 

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!  

Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!  

Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!  

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 

quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!  

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!  

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 
XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!  

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực 

tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!  
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Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc 

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

nhiệm kỳ 2021-2026! 

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!  

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!  

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 
 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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