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Kính gửi: Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 41/UBBC ngày 24/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh 

Khánh Hòa về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức 

cuộc bầu cử; Công văn số 08/CV-TBTTBC ngày 06/4/2021 của Tiểu ban Tuyên 

truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa phê duyệt nội dung tuyên truyền cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Sở 

Văn hóa và Thể thao hướng dẫn về tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu 

động và trang trí tại các địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

I. TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN 

1. Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng maket tuyên truyền trực quan bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, gồm: 

- 03 mẫu pa nô tấm lớn; 

- 14 mẫu băng rôn dọc; 

- 04 mẫu panô xe tuyên truyền lưu động. 

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ cập nhật các file thiết kế maket tuyên truyền 

trực quan trên trang thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Văn hóa và Thể thao, 

đề nghị các địa phương, đơn vị khai thác để sử dụng công tác tuyên truyền trực 

quan tại các trụ sở cơ quan, trên các tuyến đường, địa điểm công cộng. 

II. TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG 

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng nội dung tuyên truyền cổ động bầu cử 

trên xe lưu động và nội dung tuyên truyền cổ động tại các địa điểm bỏ phiếu (kết 

hợp tuyên truyền bầu cử và các bài hát cổ động về bầu cử) đã được Trưởng Tiểu 

ban Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. 

Sau khi thực hiện xong file ghi âm, Sở sẽ cập nhật trên Trang thông tin 

điện tử tỉnh và của Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời sẽ thông báo cho các đơn 

vị, địa phương để khai thác để sử dụng trong công tác tuyên truyền lưu động. 

Về việc hướng dẫn tuyên truyền trực 

quan và trang trí tại địa điểm bỏ phiếu  

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp 
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III. TRANG TRÍ TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ 

1. Căn cứ Điều 6 Thông tư 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ 

Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã hướng dẫn 

trang trí trong và ngoài phòng bỏ phiếu cụ thể: 

a) Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương như: nhà văn hóa, hội 

trường, trường học,... và căn cứ mật độ phân bổ dân cư ở khu vực bỏ phiếu, Tổ 

bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu) cho phù hợp, bảo đảm 

thuận tiện để cử tri đến bầu cử. Địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang 

nghiêm, tiết kiệm; bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã 

bỏ phiếu xong; địa điểm bỏ phiếu phải bảo đảm an ninh, trật tự;  

- Thực hiện vệ sinh sạch sẽ tại địa điểm bỏ phiếu và khu vực xung quanh 

phòng bỏ phiếu. 

- Cờ trang trí, cây cảnh, hoa phải đảm bảo mỹ quan, sắp xếp sáng tạo, 

thuận tiện, phù hợp với cảnh quan, điều kiện của từng điểm bỏ phiếu. Không sử 

dụng màu đen và màu trắng làm cờ trang trí (cờ chuối). 

- Âm thanh, loa đài phát thanh theo nội dung, chương trình của Ban tổ 

chức bầu cử và file ghi âm phát thanh tuyên truyền bầu cử của tỉnh; âm nhạc, bài 

hát phù hợp với cuộc bầu cử. 

 b) Địa điểm bỏ phiếu gồm: cổng ra - vào, khu vực bên ngoài phòng bỏ 

phiếu và khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được trang trí đảm bảo 

thống nhất về màu sắc, bố trí sắp xếp theo mẫu hướng dẫn tại Mẫu 01 và 02 

ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ.  

-  Cổng ra - vào và khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu   

+ Tổ bầu cử sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để làm cổng ra vào khu 

vực bỏ phiếu; Treo Băng rôn ngang khẩu hiệu trang trí: “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” tại cổng ra vào; 

Việc treo băng rôn phải đúng quy định, sát địa điểm bỏ phiếu, không băng 

ngang đường giao thông, đảm bảo mỹ quan, an toàn. 

+ Khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri; nội 

quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử được in rõ ràng, kích thước phù hợp, hình ảnh 

rõ nét, kiểu chữ dễ đọc, dễ theo dõi; nơi tổ chức lễ khai mạc; nơi tiếp đón cử tri 

đến bỏ phiếu. Khu vực này có thể bố trí bàn, ghế để cử tri chờ thực hiện việc bỏ 

phiếu; 

+ Tùy theo địa điểm bỏ phiếu, Tổ bầu cử lựa chọn vị trí dán poster cổ 

động bầu cử (60cm x 80cm) đảm bảo trang trọng, đạt hiệu quả tuyên truyền cao. 

- Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu 
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+ Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang trọng, đủ bàn, 

ghế, bút viết và những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu; nơi nào có hội 

trường rộng thì có thể tổ chức lễ khai mạc ngay trong phòng bỏ phiếu; 

+ Phòng bỏ phiếu phải có lối đi vào, lối đi ra một chiều và theo trật tự 

nhất định, có thể tham khảo bố trí theo sơ đồ sau: Bắt đầu lối vào là bàn hướng 

dẫn, bàn để cử tri xuất trình Thẻ cử tri và nhận phiếu bầu; tiếp đến là một số bàn 

để cử tri viết phiếu bầu, nơi để hòm phiếu; bàn đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào Thẻ 

cử tri để xác nhận cử tri đã bỏ phiếu; lối ra cho cử tri sau khi cử tri đã thực hiện 

xong việc bỏ phiếu; 

+ Tùy điều kiện cụ thể của từng phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử niêm yết danh 

sách, tiểu sử những người ứng cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn 

đại biểu Hội đồng nhân dân để cử tri tham khảo trước khi viết phiếu bầu; 

+ Nơi cử tri viết phiếu bầu cần có các vách ngăn hoặc phòng kín để bảo 

đảm cử tri “bỏ phiếu kín” theo quy định của pháp luật về bầu cử; 

+ Hai bên trong phòng bỏ phiếu được bố trí khẩu hiệu như sau: 

Khẩu hiệu 1: 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 

VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026. 

Khẩu hiệu 2: BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI 

CÔNG DÂN. 

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ cập nhật các file thiết kế maket khẩu hiệu bên 

trong, bên ngoài phòng bỏ phiếu trên Trang thông tin điện tử của tỉnh và của Sở 

Văn hóa và Thể thao. Đề nghị các địa phương thực hiện triển khai thực hiện in 

ấn khẩu hiệu, trang trí tại các địa điểm bầu cử theo quy định. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ cấp phát các poster tuyên truyền (60cm x 

80cm) tại các địa điểm bầu cử, trụ sở khu liên cơ quan của các cơ quan Đảng, 

chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp. Đề nghị các địa phương liên hệ 

Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh – 05 đường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang 

để nhận poster tranh cổ động (Liên hệ ông Nguyễn Anh Huy – 0342181203). 

Nếu có vướng mắc trong quá trình tải các file thiết kế, đề nghị liên hệ Anh 

Nguyễn Minh Quang – 0982851154 để được giải quyết. 

(Đính kèm sơ đồ bố trí Cổng ra - vào và khu vực bên ngoài phòng bỏ 

phiếu và bố trí Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu; mẫu maket khẩu hiệu bên 

trong phòng bỏ phiếu; khẩu hiệu bên ngoài phòng bỏ phiếu; maket tuyên truyền 

trực quan bầu cử).  
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Trên đây là hướng dẫn công tác tuyên truyền trực quan và trang trí tại khu 

vực bỏ phiếu của Sở Văn hóa và Thể thao. Đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thị 

xã, thành phố triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của địa phương thực 

hiện.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Sở 

để tổng hợp, báo cáo Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh 

Hòa xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận        GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBBC tỉnh Khánh Hòa (b/c - VBĐT); 

- Trưởng tiểu ban Tuyên truyền, UBBC KH; 

- Các sở, ban, ngành (VBĐT); 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, TP (VBĐT); 

- Phòng VHTT huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Trung tâm VHTT&TT huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Phòng KHTC (VBĐT) ;                 

- Lưu: VT, QLVHGĐ.                             Nguyễn Thanh Hà 
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