ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1368 /ĐHQGHN-CT&CTHSSV

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ
tuyên truyền bầu cử.

Kính gửi: Các đơn vị thành viên, trực thuộc.
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW ngày 02/4/2021 của Ban Tuyên giáo
Trung ương và công văn số 1836/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/5/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị các đơn vị chỉ đạo, hướng
dẫn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử phải đúng định
hướng chính trị, có trọng tâm, trọng điểm; căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn
vị để đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19;
- Chú trọng chất lượng, hiệu quả, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ
giúp cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học hiểu
rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách
nhiêm, hành động của mỗi cá nhân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
của mình;
- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nắm
bắt tình hình và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực
văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.
2. Nội dung và cách thức tổ chức
Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn vị và tình hình diễn biến của dịch
bệnh Covid-19 có thể tổ chức các hoạt động trước, trong và sau ngày bầu cử 23/5/2021
phù hợp như:
- Tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện các quan điểm chỉ đạo, chỉ thị,
nghị quyết, văn bản hướng dẫn bầu cử (văn bản số 214/VPHĐBCQG-TT ngày
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08/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri,
phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công văn số
788/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 29/3/2021 của ĐHQGHN...);
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; tuyên truyền trên
các phương tiện thông tin, trang tin điện tử, mạng xã hội của ĐHQGHN và các đơn vị
để cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học tích cực
hưởng ứng, tham gia bầu cử; có phương thức phù hợp để thu thập thông tin về sinh
viên tham gia bầu cử làm căn cứ đánh giá trong kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học
2020-2021;
- Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, các cuộc
vận động, cuộc thi... về chủ đề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,
Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền hưởng
ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026, các đơn vị gửi về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác
Học sinh Sinh viên) bằng văn bản và qua địa chỉ Email: cthssv@vnu.edu.vn.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐTT Nguyễn Hoàng Hải (để b/c);
- Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, O.45.
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