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Số:        /HD-VHTT
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Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

          Thanh Miện, ngày       tháng 8 năm 2022

HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền và trang trí khánh tiết 

bầu cử Trưởng thôn/Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 1766/KH-UBND, ngày 28/6/2022 của UBND 
huyện về bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025; để góp 
phần tích cực vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng 
khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn huyện; phòng Văn hóa và Thông 
tin hướng dẫn việc tuyên truyền và trang trí khánh tiết trong bầu cử, như sau:

I- CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1- Đối với các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung, trình 

tự,..của việc bầu Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư thông qua các hội nghị, qua 
Đài truyền thanh và các hình thức khác.

- Treo các khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền, cắm cờ Tổ quốc, hồng kỳ,... tại 
các khu vực trung tâm trên địa bàn (như: cổng ra vào của các cơ quan, trường 
học, các nhà văn hóa thôn/khu dân cư, các khu vực bầu cử,...). 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc.
- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong 

bầu cử Trưởng thôn/Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025.
2- Đối với các cơ quan khối tuyên truyền thuộc UBND huyện
- Trung tâm VH-TT tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị 

trấn thực hiện việc tuyên truyền bầu cử, nhất là tuyên truyền trực quan.
- Đài phát thanh huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền trước, trong và 

sau bầu cử. Chỉ đạo, hướng dẫn Đài truyền thanh cấp xã làm tốt công tác tuyên truyền.
 Nội dung tuyên truyền: Các văn bản hướng dẫn của huyện, xã/thị trấn 

về công tác bầu cử; kết quả phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an 
ninh, xây dựng chính quyền của địa phương trong những năm qua; kết quả thực 
hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới của địa phương. Ý thức trách nhiệm 
của cử tri, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng 
khu dân cư;....

3- Một số khẩu hiệu tuyên truyền
 - Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Trưởng thôn (Trưởng khu dân cư) 

nhiệm kỳ 2022-2025!
 - Ngày 18-9-2022 cử tri cả xã (thị trấn)...... đi bầu cử Trưởng thôn (Trưởng 

khu dân cư) nhiệm kỳ 2022- 2025!
 - Bầu cử Trưởng thôn (Trưởng khu dân cư) là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri!
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 - Sáng suốt lựa chọn người tiêu biểu về đức, tài để bầu Trưởng thôn 
(Trưởng khu dân cư) nhiệm kỳ 2022 - 2025!
          - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

  - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
II- TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT

SƠ ĐỒ PHÒNG BỎ PHIẾU BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN (KDC) NHIỆM KỲ 2022-2025

Ghi chú:
(1): Bàn đối chiếu danh sách, phát phiếu bầu và đổi phiếu hỏng;
(2): Bàn viết phiếu hộ cho cử tri không tự viết được phiếu bầu;
(3): Bàn để cử tri viết phiếu.

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN 
NĂM

CỜ TỔ 
QUỐC

ẢNH HOẶC 
TƯỢNG CHỦ 
TỊCH HỒ CHÍ 

MINH

BẦU CỬ
Trưởng thôn (khu dân cư) nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 18 tháng 9 năm 2022
Tổ bầu cử số: …………

Xã, thị trấn: ……………
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* Khẩu hiệu 1:
Sáng suốt lựa chọn người tiêu biểu về đức, tài để bầu Trưởng thôn 

(Trưởng khu dân cư) nhiệm kỳ 2022-2025!
* Khẩu hiệu 2:
Bầu cử Trưởng thôn (Trưởng khu dân cư) là quyền và nghĩa vụ của mỗi 

cử tri!
Trên đây là hướng dẫn công tác tuyên truyền và trang trí khánh tiết trong 

bầu cử Trưởng thôn/Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025, trong quá trình 
thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với phòng Nội vụ và phòng Văn 
hóa - Thông tin để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện (để Bc);
- Các cơ quan liên quan thuộc UBND huyện (để h/d);
- UBND các xã, thị trấn (để t/h);
- Lưu VTTT.

TRƯỞNG PHÒNG

                  

 Trần Quang Huy
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