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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 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 19/4/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc 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. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

I. NỘI DUNG  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTWW, ngày 

29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền 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 22-HD/BTGTU, ngày 18/02/2021 về công tác văn hóa, văn nghệ 

năm 2021; Các văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch1; trong đó 

tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp 

về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, gắn với Nghị 

quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền các chỉ 

thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề tuyên truyền cuộc 

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

kỳ 2021- 2026. Tùy điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và tình 

hình dịch bệnh có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp như: các 

chương trình văn nghệ, liên hoan văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, trưng 

bày, triển lãm, chiếu phim, hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, quần 

chúng... 

3. Phát động, tổ chức các cuộc thi, hoạt động sáng tác (thơ, văn, âm nhạc, 

mỹ thuật, nhiếp ảnh,...) về chủ đề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

                                                 
1. CV số 242/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 09/3/2021 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ 

năm 2021; Hướng dẫn số 45/HD-SVHTTDL ngày 13/4/2021 về Trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. 

4. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan: treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, 

pano áp phích, dựng tranh cổ động, trang trí cảnh quan... 

5. Tổ chức tuyên truyền lưu động: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cuộc 

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

kỳ 2021-2026 kết hợp chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động... 

chú trọng hướng tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các 

tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử và nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

tham gia bầu cử đạt kết quả tốt. 

6. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng tin, bài, 

chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; phát thanh, truyền hình đưa tin về cuộc 

bầu cử; phát sóng các ca khúc, chiếu phim tư liệu, phóng sự... về cuộc bầu cử; căn 

cứ thời điểm, lộ trình và tiến độ thời gian của cuộc bầu cử để tăng thời lượng, lựa 

chọn khung giờ phát sóng cho phù hợp, hiệu quả. 

7. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình và chủ động xây dựng các 

phương án phòng, chống âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, 

nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực 

thù địch. 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC  

Căn cứ lộ trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền phù hợp; tập trung vào 02 đợt như sau: 

1. Đợt 1, từ nay đến 23/5/2021 

- Tập trung tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, văn bản 

hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn hóa văn 

nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, các hoạt 

động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, quần chúng... gắn với chủ đề bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Phát động các cuộc thi, hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; tuyên 

truyền lưu động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng tần 

suất và thời lượng tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh 

vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà 
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nước của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó; kịp thời có biện pháp xử lý, giải 

quyết, không để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và kết quả bầu cử. 

2. Đợt 2, sau ngày bầu cử 23/5/2021  

Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành 

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

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hoạt động tuyên truyền cổ động 

trực quan; hoạt động trưng bày, triển lãm, chiếu phim, nội dung chương trình nghệ 

thuật phục vụ cuộc bầu cử; tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm 

tra, kiểm soát các dịch vụ văn hóa độc hại, đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố  

- Tùy theo điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và tình hình 

dịch bệnh, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao; các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; tăng cường 

công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm văn hóa độc hại, đấu 

tranh chống các hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chống 

phá cuộc bầu cử. 

- Tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. Tham mưu công tác phối hợp xử lý hoạt động chống phá cuộc bầu 

cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Sở 

theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH-TT; Trung tâm VHTT&TT 

 các huyện, TP; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ(HVH). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 
ơ 

 

 

 

 
 

    Phan Văn Hòa 
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