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(Tỷ lệ đoàn viên chi đoàn tham gia sinh
hoạt đạt từ 80% trở lên)

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tuyên truyền và phát động thi đua chào
mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -
2026

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tuyên truyền về 131 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 110
năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911 - 05/6/2021)

Tuyên truyền và tổ chức hoạt động chăm
sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng chào mừng
kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP
Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021)
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THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trang 2

   Nhằm thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong quan tâm,
chăm sóc thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh Cuộc vận
động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”, cụ thể hoá phong
trào "Thanh niên tình nguyện", từ ngày 28/3/2021, Quận đoàn
Hà Đông đã phát động và triển khai chương trình "1000đ cùng
em đến trường". 
     Chương trình được triển khai dưới hình thức mỗi cán bộ, đoàn
viên, thanh thiếu nhi tiết kiệm 1000đ/ngày để ủng hộ quỹ "1000đ
cùng em đến trường". Sau 3 tháng giao BCH Đoàn phường Phú
Lương triển khai (mẫu) trích toàn bộ số tiền ủng hộ mua xe đạp
và tặng học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

         Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên
mọi mặt trận, Quận đoàn Tây Hồ đã xây dựng và triển
khai mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên
truyền, quảng bá du lịch Tây Hồ” trở thành một trong
những dấu ấn của thanh niên trong xây dựng, quảng bá
cảnh đẹp, lịch sử văn hóa truyền thống của Thủ đô đến
bạn bè trong và ngoài nước. 
          Công trình được thực hiện theo ba giai đoạn. Trong
giai đoạn một, Quận đoàn Tây Hồ chỉ đạo các cơ sở Đoàn
khối phường tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, phối
hợp với cán bộ văn hóa thông tin phường biên soạn nội
dung, số hóa dữ liệu thông tin về các khu di tích. Giai đoạn 2,

       Với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo cùng các mô hình, công trình, phần việc "Thanh niên làm theo lời Bác" ý
nghĩa; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa rộng khắp trong đoàn
viên thanh niên, các cấp bộ Đoàn Thủ đô, qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

đăng tải bài giới thiệu về các di tích lên chuyên trang Di tích lịch sử - Văn hóa trên cổng thông tin điện tử
quận Tây Hồ. Giai đoạn 3 là cấp, duy trì, bảo mật cho mã QR code của khu di tích.
         Ngày 1/8/2020, Quận đoàn Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên “Ứng dụng công nghệ
thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch Tây Hồ” đầu tiên tại di tích chùa Trấn Quốc. Đến nay, Quận
đoàn Tây Hồ đã thu thập và thực hiện cấp mã QR code, tổ chức lắp đặt các điểm quét mã QR code tại 38
khu di tích trên địa bàn. Với mã QR code, du khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài chỉ cần dùng chiếc
điện thoại thông minh quét là có thể tự tìm hiểu được mọi thông tin về khu di tích đó. Mô hình “Ứng dụng
công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch Tây Hồ” đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành
phố Hà Nội tuyên dương là 1 trong 25 mô hình sáng tạo tiêu biểu trong phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”.

        Chia sẻ về Chương trình, đồng chí Hoàng Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Quận
ủy viên, Bí thư Quận đoàn Hà Đông cho biết "1000đ cùng em đến trường" là một mô hình mới, rất cần sự
ủng hộ, chung tay của các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân để đạt được hiệu quả cao và có tính
lan toả, đồng thời bày tỏ mong muốn mô hình sẽ được các cơ sở Đoàn học tập, áp dụng phù hợp với địa
phương, hy vọng mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động
gia đình, bạn bè và người thân hưởng ứng để mô hình tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. 

GẮN MÃ QR CHO DI TÍCH LỊCH SỬ

“1.000 ĐỒNG CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG” 
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THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   Mô hình “Nhà đựng pin cộng đồng” được Quận đoàn - Hội
đồng Đội quận Long Biên chỉ đạo triển khai lắp đặt tại các Liên
đội trên địa bàn nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường
tới các em học sinh và phụ huynh học sinh, từ đó lan tỏa sâu
rộng trong cộng đồng.
        Mô hình “ngôi nhà” được thiết kế đơn giản gồm hộp đựng,
mái che không thấm nước, chất kết dính là keo, ốc vít, có “cổng”
vừa đủ cho một viên pin cỡ lớn nhất, hoặc một cục sạc dự
phòng. Bên ngoài “ngôi nhà” được dán giấy decal trang trí với
màu sắc bắt mắt, kèm thông điệp “Hãy cho tôi pin đã qua sử
dụng” và một số thông tin ngắn về mức độ độc hại của pin khi
thải ra môi trường để tuyên truyền, nhắc nhở thanh thiếu nhi. 
        Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, lượng thủy ngân có
trong một viên pin có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 m3 đất
trong 50 năm. Sau thời gian ngắn triển khai, sáng kiến thu gom pin
sau sử dụng của tuổi trẻ Long Biên đã nhận được nhiều sự hưởng
ứng tích cực từ thiếu nhi, phụ huynh học sinh và người dân trên địa
bàn; mô hình giúp nâng cao ý thức về phân loại rác thải đồng thời
là hành động giáo dục thanh thiếu nhi ý thức bảo vệ môi trường.
Sau khi thu gom, lượng pin, rác thải điện tử này sẽ được đưa đến
các nơi thu gom tập trung để chuyển đến nơi chuyên xử lý.
 

Trang 3

        Trên đây là 3 trong số rất nhiều các mô hình, công trình, phần việc "làm theo lời Bác" sáng tạo, thiết
thực, sát với cộng đồng được tuổi trẻ Thủ đô triển khai và tiếp tục được nhân lên, lan tỏa ra cộng đồng, xã
hội. Các mô hình được triển khai hiệu quả cho thấy các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã bám sát các nhiệm vụ chính
trị của địa phương, đơn vị; tăng cường tính chủ động gắn với đặc thù của đơn vị, địa phương, không ngừng
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó phát huy tinh thần sáng tạo,
nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, trong các hoạt động an
sinh xã hội phục vụ nhân dân, các hoạt động đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi,…

“NHÀ ĐỰNG PIN CỘNG ĐỒNG”
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Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm
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hân dân bầu vào Q
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THÀNH PHỐ HÀ NỘI

         Dưới sự dìu dắt, chăm lo của Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội Thành phố và các cấp bộ Đoàn -
Hội Thủ đô, những năm qua công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi
bật. Từ thực tiễn phong phú, đã có nhiều tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, nhiều mô hình hoạt động,
phong trào ý nghĩa xuất hiện và lan tỏa sâu rộng trong thiếu nhi Thủ đô… 

Trang 4

trong
 

        Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ
Chí Minh, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường
vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn,
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội có
trao đổi về vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác
chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

       Các cấp bộ Đoàn - Hội trong toàn Thành phố đã tập trung chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động của hệ thống Hội đồng Đội các cấp; thường xuyên tổ chức và hướng dẫn các em đội viên, thiếu niên,
nhi đồng học tập, sinh hoạt, thi đua, vui chơi lành mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em,
giúp các em rèn luyện đạo đức, nhân cách, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. 
Hội đồng Đội Thành phố cùng với Hội đồng Đội các cấp tích cực triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên”;
các khóa học đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách và Chỉ huy
Đội được chú trọng. 
       Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp với ngành Giáo dục, ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành của Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, nghề nghiệp và doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, tạo cơ chế, nguồn lực chăm sóc, giáo dục
thiếu niên, nhi đồng.

          Chúng ta đang hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày
thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, xin đồng chí cho
biết công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng
đã được Đoàn Thanh niên Thành phố quan tâm như
thế nào?
          - Đồng chí Chu Hồng Minh: Thiếu niên, nhi đồng
là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng kế
cận của tổ chức Đoàn. Vì vậy, công tác chăm sóc, giáo
dục thiếu niên, nhi đồng là một nhiệm vụ đặc biệt
quan trọng được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú
trọng thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong
phú, phù hợp với lứa tuổi.

          Vậy, đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi
đồng của Đoàn Thanh niên thành phố?
        - Đồng chí Chu Hồng Minh: Đoàn Thanh niên Thành phố cùng với các cấp, các ngành luôn quan tâm, tạo
điều kiện để Hội đồng Đội triển khai, tổ chức các phong trào, cuộc vận động, đợt thi đua, các công trình,
phần việc dành cho thiếu niên, nhi đồng Thủ đô tham gia.  
Thiếu nhi được giáo dục về đạo đức, lối sống lành mạnh, tiết kiệm; được học về lòng biết ơn, sự sẻ chia thông
qua các phong trào: “Trần Quốc Toản”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thủ
đô”, “Thiếu nhi Thủ đô anh hùng - Xây dựng thành phố vì hoà bình” . Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập
quốc tế, trong cuộc cách mạng lần thứ tư, Hội đồng Đội thành phố tiếp tục triển khai những phong trào mới
như “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch văn minh”... nhằm
cập nhật những vấn đề mới cho thiếu nhi như: kỹ năng tham gia môi trường mạng an toàn, rèn luyện kỹ năng
sống, giá trị sống, kỹ năng thực hành xã hội.... 
 Thiếu nhi được trau dồi kiến thức, chăm ngoan học tập qua các đợt thi đua “Rèn nét chữ, luyện nết người”,
“Hoa điểm tốt”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Bạn giúp bạn”, “đôi bạn cùng tiến”… được thỏa sức sáng tạo, tìm hiểu các
kiến thức mới, công nghệ thông tin qua các Hội thi Tin học trẻ, cuộc thi Ý tưởng sáng tạo, tham gia Giờ ra
chơi trải nghiệm sáng tạo, Ngày hội đọc sách… 
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Trang 5

        Thông qua các chương trình văn hóa, văn nghệ; Hội thi tài năng thiếu nhi Thủ đô; Ngày hội thiếu nhi Thủ
đô tỏa sáng… các em được thỏa sức vui chơi, rèn luyện thể chất cũng như các kỹ năng phát triển toàn diện.
       Cuộc vận động “Thiếu nhi Thủ đô nói không với rác thải nhựa”, cuộc thi “Chiến sỹ Thủ đô phòng, chống
dịch bệnh Covid-19”, gửi tặng hàng trăm nghìn tấm chắn giọt bắn cho các y bác sỹ và chiến sỹ bộ đội nơi
tuyến đầu chống dịch; Chương trình “Gói trọn yêu thương gửi miền Trung ruột thịt”..
Nhiều mô hình, công trình, phần việc rất thiết thực và ý nghĩa đã được triển khai như: “Nhà vệ sinh thân
thiện” tại các Liên đội; Công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại các khu dân cư, các xã ngoại thành; “Ngôi nhà khăn
quàng đỏ” tặng thiếu nhi vượt khó học tốt; chương trình “Quyển vở yêu thương” gửi tặng thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn ở các tỉnh vùng sâu vùng xa và nước bạn Lào.
        Đặc biệt, trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước
và toàn xã hội quan tâm, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục
tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước. Một loạt mô hình, diễn đàn như diễn đàn “Điều em muốn nói”,
câu lạc bộ “Quyền trẻ em”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, mô hình “Hội đồng trẻ
em” được triển khai mạnh mẽ, sáng tạo đã thực sự trở thành cầu nối giúp các em thiếu nhi bày tỏ quan điểm,
suy nghĩ của mình; được đóng góp ý kiến tham gia xây dựng những chính sách dành cho chính các em. 
      Từ các phong trào, cuộc vận động, các công trình phần việc được triển khai trên, đã xuất hiện những
gương thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu, những tập thể điển hình với nhiều thành tích xuất sắc trong học tập,
rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Thủ đô và
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Đây là những bông hoa đẹp trong rừng hoa nghìn
việc tốt rực rỡ sắc màu, khắc họa rõ nét hình ảnh thiếu niên, nhi đồng Thủ đô trong thời đại mới.

       Tổ chức các hoạt động, tạo mọi điều kiện, môi
trường thuận lợi cho thiếu niên, nhi đồng được rèn
luyện và bộc lộ, phát huy tài năng, năng khiếu và từng
bước phát triển toàn diện, hoàn thiện mình; phối hợp
với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội của Thủ đô
tiếp tục quan tâm hơn nữa đến tổ chức Đội, đầu tư
nâng cấp cơ sở vật chất,  trang thiết bị hoạt động Đội,
thiết chế văn hóa dành cho thiếu nhi Thủ đô; quan tâm
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên làm Tổng phụ trách Đội,
cán bộ chỉ huy Đội. Tổ chức Đoàn các cấp phối hợp tốt
với gia đình, nhà trường và xã hội tạo điều kiện để Đội
ngày càng vững mạnh, thực sự xứng đáng là tổ chức
nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. 
   
 
        Tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về trẻ em; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và
xã hội trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu niên, nhi đồng; đảm bảo trẻ em,
nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi. Kiên quyết đấu tranh, ngăn
chặn và xử lý nghiêm những hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình. 
        Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp với tinh thần “Vì đàn em thân yêu” không ngừng nghiên cứu, đổi
mới, sáng tạo nội dung, phương thức hoạt động của Đội phù hợp với đặc điểm tâm lý, thị hiếu của các em,
đổi mới phương thức thu hút, tập hợp thiếu niên, nhi đồng, dành cho tuổi thơ những gì tốt đẹp nhất.
        Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, thông qua các phong trào thiếu nhi, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã
viết nên những trang sử sáng với lớp lớp thiếu niên, nhi đồng tài giỏi, dũng cảm và giàu lòng yêu nước. 
        Tôi tin tưởng thiếu niên, nhi đồng Thủ đô Hà Nội sẽ luôn ghi nhớ lời Bác dạy, chăm chỉ học tập, rèn luyện để
sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc, xứng đáng là chủ nhân
tương lai của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng, “Thành phố sáng tạo”, “Thành phố vì hòa bình”.

         Thời gian tới Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các phong trào, hoạt
động nào để thu hút và tạo điều kiện cho các em rèn luyện, phát triển?
       - Đồng chí Chu Hồng Minh: Thủ đô và đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển nhanh với nhiều
thuận lợi cũng như thách thức đan xen. Thiếu niên, nhi đồng và công tác thiếu niên, nhi đồng càng có vai trò,
vị trí đặc biệt quan trọng.
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THÀNH PHỐ HÀ NỘI

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng diễn ra thành công rất tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà
nước.
         Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp
tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công
nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực
thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó
đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng
lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh
và bền vững.
           Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (Vừa
được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ
sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân năm 2015 đã và đang đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong nhiệm
kỳ mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội,
Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong
năm 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu
được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội - Cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất; các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp - Cơ quan quyền lực
nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

           Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Trang 6

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CUỘC BẦU CỬ

        Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất
nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu
biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng
và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội
và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -
2026, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng
cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân,
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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Cuộc bầu cử có ý nghĩa trọng đại:

           Là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện
cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu
rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng
đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân
dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và
cơ quan quyền lực nhà nước địa phương.  

             Là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành
phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
hội nhập quốc tế, làm cho dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh. 

            Là sự thể hiện bản chất dân chủ của chế
độ xã hội chủ nghĩa nước ta, tính Nhân dân sâu
sắc của Nhà nước ta thông qua mối quan hệ chặt
chẽ giữa Nhân dân với Nhà nước mà việc bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp trực tiếp biểu hiện.

       Với tầm quan trọng to lớn như
vậy, cuộc bầu cử phải được tiến
hành dân chủ, bình đẳng, đúng
pháp luật, an toàn, tiết kiệm và
thực sự là ngày hội của toàn dân.

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trang 7
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        - Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV không quá
500 người, bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách
và đại biểu hoạt động không chuyên trách, số lượng
đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là
35% tổng số đại biểu Quốc hội. 
           - Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27
tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm
tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà
Nội, theo đó:
        + Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội,
huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa
phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân. Ngày 09/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà
Nội ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBBC về việc ấn
định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và
số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ
2021 - 2026. Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội
ấn định số đơn vị bầu cử là 30 (ba mươi), số lượng đại
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 -
2026 được bầu là 95 đại biểu.
         + Chính quyền địa phương ở các phường thuộc
quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là Ủy ban nhân dân
phường. Như vậy, theo Nghị quyết số 97/2019/QH14
của Quốc hội, 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn
Tây của Thành phố không tổ chức Hội đồng nhân dân.

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trang 8

SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI
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THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trang 9

Về nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
       Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông,
bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta.
        Nguyên tắc bỏ phiếu 
       + Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu hội đồng nhân
dân tương ứng với mỗi cấp hội đồng nhân dân. 
         + Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri. 
        + Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người
viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường họp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì
nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu. 
       + Trong trường họp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thi tổ bầu cử
mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện
việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà các nơi này không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người
đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm
giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
        + Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. 
        + Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. 
        + Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri. 
        + Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN NẮM VỮNG VÀ THỰC HIỆN ĐỂ PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG CUỘC BẦU CỬ 

Về cử tri theo quy định của Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

        Nguyên tắc lập danh sách cử tri
       - Tất cả công dân có quyền bầu cử đều được
ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử
tri, trừ các trường hợp khác quy định theo Luật
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân. 
     - Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một
danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc
tạm trú. 
       - Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng
ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử
tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân
được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh, thành phố; quận, huyện ở nơi tạm trú hoặc
đóng quân. 

         - Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã
được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn
xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện cấp phường, xã, thị trấn
(nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp
tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện (nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú). 
         - Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

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 N

hân dân bầu vào Q
uốc hội khóa XV và H

ội đồng nhân dân các cấp nhiệm
 kỳ 2021 - 2026! 
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Về cử tri theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
         Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri 
         - Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu
lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang
chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi
dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.  

      - Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1
Điều này nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ
được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc
được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong
tình trạng mất năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung
vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri theo quy định
tại Điều 29 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân. 
       - Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến
trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi
thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp phường, xã, thị trấn nơi đã
được ghi tên vào danh sách cử tri thì được xóa tên trong danh sách cử
tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện; cấp phường, xã, thị trấn; những người chuyển đến
tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp phường, xã, thị trấn mà mình đã được ghi tên vào danh sách
cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư
trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện. 

        - Cử tri được quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ
mà được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong danh
sách cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ sung vào danh
sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành
phố; cấp quận, huyện; cấp phường, xã, thị trấn hoặc được bổ sung vào danh sách, cử tri tại nơi đăng ký tạm
trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện. 
       - Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị tòa án tước quyền bầu
cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị
trấn xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri. 
         Bỏ phiếu ở nơi khác 
        Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ
phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp
phường, xã, thị trấn nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và
tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố ở nơi mình có thể
tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn phải ghi ngay vào danh
sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”. 
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MỘT SỐ NỘI DUNG CẤP BỘ ĐOÀN CẦN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Công tác tuyên truyền

         Tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả
bầu cử tập trung vào những nội dung như:
       - Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các
cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập
pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan
quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của
Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong
những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.
       - Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác
bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp,
ngành, cơ quan, đơn vị, cử tri cả nước và mỗi cử tri trẻ, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Khi
tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của
Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn kết quả
nhân sự Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ,
đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri Thủ đô. 
        - Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu
cử; giới thiệu các gương thanh niên là đại biểu được đề cử, các gương thanh niên ứng cử vào Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp. Tổ chức tuyên truyền cho những cử tri lần đầu tham gia bầu cử hiểu rõ về quyền và
nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử, hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
        - Tuyên truyền, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng
ngày bầu cử của tuổi trẻ Thủ đô; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác tuyên truyền bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, tôn giáo,… trên địa bàn Thành phố.
       - Chủ động tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu
cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà
nước, đặc biệt trên các diễn đàn/hội nhóm trên mạng xã hội (Facebook, Zalo,…).

Một số khẩu hiệu tuyên truyền
       - 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! 
       - Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 
       - Cử tri trẻ Hà Nội tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 
       - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày
hội của toàn dân! 
      - 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! 
       - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà
nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân! 
        - Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 
       - Tuổi trẻ Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 
        - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
        - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
        - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
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MỘT SỐ NỘI DUNG CẤP BỘ ĐOÀN CẦN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hình thức tuyên truyền

         Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan
      - Xây dựng hoặc phát lại các chương trình phát thanh của địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua hệ thống loa phát thanh tại
trụ sở cơ quan, đơn vị, tại các khu ký túc xá; tuyên truyền lưu động thông qua đội hình “loa kéo thanh niên”.
       - Tổ chức tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng, tranh cổ động, màn hình điện tử LED, pano, áp
phích, standee, tờ rơi,… tại trụ sở cơ quan, đơn vị, giảng đường, sảnh toà nhà,… về bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
          Tuyên truyền trên các trang mạng xã hội (Fanpage/Facebook, Zalo,…) của các đơn vị
       - Fanpage Thành đoàn Hà Nội, Fanpage/Facebook các cấp bộ Đoàn trong toàn Thành phố xây dựng hoặc
chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền như: infographic, video clip, trailer, phim tư liệu, phóng sự… về cuộc bầu cử,
về các phong trào thi đua, hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô hướng về cuộc bầu cử và tham gia phục vụ công tác
bầu cử theo hướng trực quan, sinh động và gần gũi để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh
niên (dẫn từ các nguồn báo chí, truyền hình chính thống).
      - Đăng tải banner, mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quản lý chặt chẽ bình
luận trên các trang mạng xã hội nhằm xử lý kịp thời các bình luận mang thông tin, quan điểm sai trái, thù
địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
       - Nhắn tin tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử trong các hội, nhóm zalo, messenger của facebook tập
hợp cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp để kịp thời nắm bắt thông tin, từ đó lan toả, tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên.

Trang 12

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia phục vụ bầu cử
        - Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 qua các
website, phần mềm thi trực tuyến như tuoitrehanoi.vn, kahoot.it, tungtung.vn,…        
        - Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm tuyên truyền; chỉ đạo tổ chức và tổ chức
sinh hoạt chi đoàn, đoàn cơ sở theo chủ điểm với các nội dung như: tuyên
truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về khí thế của tuổi trẻ Thủ đô, các hoạt
động, phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn Thủ đô hướng về ngày bầu cử;
tham gia hỗ trợ công tác bầu cử tại địa phương, đơn vị.
        - Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng phù hợp với
tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và đảm bảo các quy định trong phòng,
chống dịch bệnh Covid - 19.

       - Các cấp bộ Đoàn triển khai các đội hình xung kích, hỗ trợ các điểm bầu cử; ra quân “Ngày Chủ nhật
xanh” vệ sinh môi trường, ra quân các đội hình đảm bảo trật tự văn minh đô thị (Đội hình 3+), Đội hình “Giao
thông xanh” đảm bảo an toàn giao thông trước, trong ngày bầu cử và xung quanh điểm bầu cử. Đồng thời
chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ do ủy ban bầu cử các cấp phân công.
       - Các quận, huyện, thị Đoàn và Đoàn các trường đại học, cao đẳng, học viện căn cứ vào nhiệm vụ lãnh đạo cấp uỷ,
chính quyền và ủy ban bầu cử chỉ đạo, phân công, cần thành lập Tổ giúp việc thực hiện công tác bầu cử; thành lập các
đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện phục vụ tại các điểm bầu cử.
       - Đoàn xã, phường, thị trấn thành lập Tổ giúp việc thực hiện công tác bầu cử để tham gia các nhiệm vụ về tuyên
truyền cuộc bầu cử, tham gia Tổ bầu cử; tham gia tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử; thành lập các đội hình thanh
niên xung kích, thanh niên tình nguyện phục vụ tại các điểm bầu cử.



THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trang 13

          Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, các cơ sở Đoàn có thể chủ động định hướng, lựa chọn
các hình thức để chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp, khuyến khích các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn online, sinh hoạt trực tuyến thông qua các
hình thức như: họp trực tuyến (qua phần mềm zoom meeting, microsoft,...), livestream trên
fanpage/facebook của đơn vị hoặc đồng chí Bí thư chi đoàn, phát thanh thanh niên...

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi đoàn thông tin trước với đoàn viên, thanh niên về thời gian và kênh tổ
chức sinh hoạt.

Công tác chuẩn bị 

Bố cục chương trình (gợi ý)

       -  Đối với hình thức livetream (phát trực tiếp):
     + Đồng chí Bí thư/Phó Bí thư Chi đoàn tổ chức livestream (phát trực tiếp) từ facebook cá nhân hoặc
fanpage/facebook của chi đoàn (nếu có); trong quá trình livestream thông tin nội dung sinh hoạt chi đoàn
hoặc tổ chức sinh hoạt một chuyên đề nhất định (đồng chí bí thư và phó bí thư chi đoàn hoặc khách
mời/diễn giả (nếu có) trao đổi, thông tin trước camera).
      + Đoàn viên, thanh niên của đơn vị theo dõi trực tuyến, tương tác (bình luận, đặt câu hỏi, chia sẻ,…) trực
tuyến trong phần bình luận dưới livestream.
       - Đối với hình thức họp trực tuyến (qua phần mềm zoom meeting, microsoft,...):
      + Đồng chí Bí thư/Phó Bí thư Chi đoàn mở phòng họp trên phần mềm họp trực tuyến, cung cấp ID phòng
họp và password cho đoàn viên Chi đoàn. Trong quá trình họp trực tuyến, thông tin nội dung sinh hoạt chi
đoàn hoặc tổ chức sinh hoạt một chuyên đề nhất định (đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi đoàn hoặc khách
mời/diễn giả (nếu có) trao đổi, thông tin trước camera).
      + Đoàn viên, thanh niên của đơn vị theo dõi, đặt câu hỏi với chuyên gia, với Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn
về chuyên đề, nội dung sinh hoạt.
       - Đối với hình thức phát thanh thanh niên:
      + Chi đoàn biên soạn nội dung sinh hoạt thành bài tuyên truyền, triển khai thu âm thành file tuyên
truyền và phát trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền bằng đội hình "loa kéo thanh niên", đội hình
"tuyên truyền lưu động",...

      - Ban Chấp hành Chi đoàn báo cáo, xin ý kiến cấp ủy (hoặc lãnh đạo đơn vị), đoàn cấp trên về việc tổ
chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.
       - Ban Chấp hành Chi đoàn xây dựng chương trình; chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.
      - Chi đoàn thảo luận, thống nhất về nội dung chương trình, thời gian, cách thức tổ chức sinh hoạt; phân
công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên.
       - Mời đại diện cấp ủy, đoàn cấp trên dự.
       - Khuyến khích các Chi đoàn thực hiện những clip ca nhạc, tranh vẽ cổ động... về buổi sinh hoạt chi đoàn
chủ điểm đăng tải trên các trang mạng xã hội (fanpage, facebook đơn vị); gửi các bài viết về Thành đoàn Hà
Nội qua mail: tintuccoso@gmail.com để đăng tải trên fanpage Thành đoàn Hà Nội.

       - Ổn định tổ chức.
       - Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn.
       - Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.
     - Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, lắng nghe trao đổi từ khách mời (nếu có) (Lưu ý
trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi đoàn cần đảm bảo tỷ lệ 80% đoàn viên tham gia phát biểu ý kiến).
      - Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc
chi đoàn.
      - Đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt chi đoàn.

Gợi ý: 


