
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực 
quan  Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

                           Kính gửi:  

- Phòng Văn hoá và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Uỷ ban nhan dân huyện nhận được Văn bản số 368/SVHTT&DL-QLVH 

ngày 30/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

UBND huyện yêu cầu như sau: 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Bầu 

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

2021-2026 theo nội dung maket đã được duyệt (gửi kèm bộ maket theo văn bản 

này).  

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan 

kiểm tra, đôn đốc theo chức năng nhiệm vụ. Đăng tải nội dung maket trên 

Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện (tamduong.vinhphuc.gov.vn). 

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên 

địa bàn đảm bảo tiến độ, kịp thời, hiệu quả theo đúng kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- TT Huyện uỷ - HĐND; 

- Hội đồng Bầu cử huyện; 

- CT, các  PCT UBND huyện; 

- BTG Huyện uỷ; 

- CPCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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