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THÔNG BÁO 
V/v: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

trong sinh viên, học viên của Trường ĐH TNMT Hà Nội 

 
Triển khai Kế hoạch số 1327/KH-TĐHHN, ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thực hiện công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 

2026. Nhà trường thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong sinh viên, học 

viên của Trường như sau: 

1. Về đăng ký nơi bầu cử:  

Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử Hội đồng nhân dân năm 

2015, các văn bản hướng dẫn dưới luật, cử tri có quyền bầu cử tại nơi thường trú hoặc 

nơi tạm trú. Vì vậy, để đảm bảo cho sinh viên, học viên thực hiện được quyền, nghĩa vụ 

công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Chủ nhật). Nhà 

trường yêu cầu chủ nhiệm lớp cho tất cả sinh viên, học viên của lớp mình quản lý đăng 

ký nơi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo mẫu đính kèm. Danh sách đăng ký (bản giấy có đầy 

đủ chữ ký xác nhận của sinh viên, học viên và file mềm), Chủ nhiệm lớp gửi về Phòng 

Công tác sinh viên trước ngày 06 tháng 4 năm 2021 để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo 

trường và các cơ quan chức năng.  

2. Về xác nhận hoàn thành nghĩa vụ đi bầu cử ngày 23/5/2021: 

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bầu cử vào ngày 23/5/2021, học viên, sinh viên có 

trách nhiệm nộp Bản photo Thẻ cử tri (có đóng dấu đã bỏ phiếu) cho chủ nhiệm lớp để 

chủ nhiệm lớp tổng hợp gửi cho Phòng CTSV trước ngày 30/5/2021 quản lý và báo cáo 

Lãnh đạo trường và cơ quan chức năng. 

Căn cứ thông báo, yêu cầu chủ nhiệm lớp, sinh viên, học viên nghiêm chỉnh chấp 

hành. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai liên hệ với Phòng Công tác sinh viên 

để được hướng dẫn thực hiện. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc trường (để th/h); 

- Chủ nhiệm lớp (để th/h); 

- ĐTNCSHCM (phối hợp thực hiện); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV, ĐNT.                                         
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Vũ Danh Tuyên 



DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ NƠI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV  

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

LỚP: …………………………. 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam Nữ 
Dân 

tộc 

Số điện 

thoại 

Nơi thường trú (theo hộ khẩu), 

Ghi rõ 

xã,phường/quận,huyện/tỉnh, tp 

Nơi tạm trú 

Ghi rõ tổ dân phố, 

thôn/xã,phường/quận,hu

yện/tỉnh, Tp  

Đăng ký nơi bầu 

cử quốc hội khóa 

XV và hội đồng 

nhân dân các cấp Ký tên 

Nơi 

thường 

trú 

Nơi 

tạm 

trú 

VÍ DỤ CÁCH GHI ĐĂNG KÝ 

1 Nguyễn Văn A 14/8/1999 x  Kinh 0123456789 Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 
Tổ 3, Phú Diễn, Bắc Từ 

liêm, Hà Nội 
 x 

 

2 Nguyễn Thị B 20/8/1999  x Kinh 0123456789 Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 
Tổ 3, Phú Diễn, Bắc Từ 

liêm, Hà Nội 
x  

 

PHẦN ĐĂNG KÝ CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN 

            

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021         Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021 

    LỚP TRƯỞNG          CHỦ NHIỆM LỚP 
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