
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

 

V/v đôn đốc triển khai kế hoạch thông tin, 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. 

Kon Tum, ngày        tháng         năm 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

   

 

 Căn cứ Kế hoạch số 722/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh;  

Hiện nay một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thông 

tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh1. Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đạt hiệu quả, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền; Uỷ ban nhân dân các 

huyện chưa xây dựng kế hoạch khẩn trương xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên 

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

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo nội dung, kịp thời, hiệu 

quả. 

2. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ 

Kon Tum, các bản tin, Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục phù hợp, thực 

hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 

bàn tỉnh. 

                                           
1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Đài Phát thanh – Truyền hình 

tỉnh, UBND các huyện:  Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy Ia H’Drai, thành phố Kon Tum. 



        3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo đánh giá kết 

quả thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh về Sở 

Thông tin và Truyền thông trước ngày 10 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp, báo 

cáo theo quy định. 

        Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.     

                

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thoan 
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