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truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - UBND các xã, thị trấn; 

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

Thực hiện Thông báo kết luận số 89/TB-UBND ngày 05/5/2021 của 

UBND huyện Tam Dương về Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại 

phiên họp lãnh đạo UBND huyện ngày 04/5/2021; đồng thời trong ngày 

6/5/2021 đoàn công tác của UBND huyện và Phòng VH&TT đã kiểm tra thực tế 

tại các xã, thị trấn.  

Qua kiểm tra công tác tuyên truyền và phòng chống dịch tại các xã, thị 

trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cho thấy một số xã, thị trấn, cơ quan 

đơn vị đã làm tốt công việc treo băng rôn, cờ tổ quốc, vệ sinh sạch sẽ các NVH 

thôn chào mừng bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 như: Xã Đồng 

Tĩnh, Vân Hội, Hoàng Hoa, Hợp Thịnh, Hoàng Đan, Hoàng Lâu. Bên cạnh đó 

còn một số đơn vị: Thị trấn Hợp Hòa, Thanh Vân, Hướng Đạo, Duy Phiên, An 

Hòa... và một số cơ quan, đơn vị: Tòa án, Viện kiểm sát, Ngân hàng NN&PTN, 

Điện lực Tam Dương, Chi cục thuế khu vực Tam Đảo, BHXH huyện còn triển 

khai chậm và chưa thực hiện công tác tuyên truyền. 

Để chào mừng Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương yêu cầu các xã, thị 

trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời 

các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên hệ thống đài truyền thanh địa phương thường xuyên trong ngày, khẩn 

trương khắc phục, sửa chữa các cụm loa bị hỏng, chập chờn, các sự cố 

phát sinh, bảo đảm hệ thống truyền thanh hoạt động ổn định, thông suốt để 

thực hiện công tác tuyên truyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT& các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VT-TT-TT huyện; 

- Lưu: VT., VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

  Nguyễn Ngọc Lân 
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