
ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:          /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày           tháng 02 năm 2021 
V/v tham mưu triển khai công 

tác tuyên truyền cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khoá XV  

và đại biểu HĐND các  

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

  

                         

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ. 

 

Tiếp nhận Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về tuyên 

truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Thực hiện Công văn số ______-CV/BCSĐ ngày ____/02/2021 của Ban 

Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến sau: 

 1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Ninh 

Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai 

công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29/01/2021 

của Tỉnh ủy bảo đảm kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định. Hoàn thành, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/03/2021. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ 

quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức phát động các 

phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử 

quan trọng của địa phương, đất nước trong năm 2021, nhất là thành công của 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thành, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 10/03/2021./. 

 

(Đính kèm Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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