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Kính gửi:  Cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường Bắc Hà. 
 

        Thực hiên Công văn số 198/CV-Th.U ngày 12/3/2021 của Thành ủy Hà 

Tĩnh. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND 

phường đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện một số nội 

dung sau: 

1.  Treo cơ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng trước các cơ quan, 

công sở, tăng cường hồng kỳ trong khuôn viên để tạo không khí vui tươi để 

ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp xây dựng hệ thống bảng Led điện tử trong công tác tuyền truyền; 

2. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường khu vực trong và xung quanh khuôn 

viên, vỉa hè trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

* Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ ngày 27/3/2021 đến hết ngày 

31/5/2021. 

* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 
1. 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! 

2. 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! 

3. 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! 

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

quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân! 

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh khoá XXI và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày Hội của toàn dân! 

6. 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, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Hội đồng nhân dân thành phố Hà 

Tĩnh khoá XXI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 

7. 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 XHCN Việt Nam của Nhân dân, 

do Nhân dân, vì Nhân dân! 

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Hà Tĩnh thi đua lập thành 

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



tỉnh khóa XVIII, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh khoá XXI và đại biểu 

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

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

Nhận được công văn ngày đề nghị cơ quan, doanh nghiệp phối hợp thực 

hiện nghiêm túc./. 
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