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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai công tác bầu cử khối học sinh, sinh viên năm 2016 

 

 Căn cứ luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 134/VPHĐBCQH của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia 

ngày 7 tháng 3 năm 2016 về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử, 

 Để thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp diễn ra vào ngày 22/5/2016, Ban giám hiệu thông báo tới các lớp học sinh, sinh viên 

về việc thực hiện công tác bầu cử như sau: 

1. Học sinh, sinh viên tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại nơi 

cư trú theo quy định. Nộp lại thẻ cử tri đã được đóng dấu xác nhận của tổ bầu cử về cho 

Giáo viên chủ nhiệm. 

2. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tập hợp thẻ cử tri của học sinh, sinh viên, lập 

danh sách và ký xác nhận gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên đến hết thứ Sáu ngày 

27/5/2016. 

Lưu ý: Nhà trường xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên không tham gia thực 

hiện công tác bỏ phiếu theo quy định. 

Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đôn đốc học sinh, sinh viên nghiêm túc 

thực hiện công tác bầu cử theo đúng pháp luật./. 
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