
 

THÔNG BÁO 
Về việc sinh viên tham gia bầu cử  

đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

Thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban bầu cử các cấp về việc lập, niêm yết danh sách 

cử tri và công bố, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, danh 

sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trường Đại học Văn 
hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thực hiện quyền bầu cử như sau: 

          1. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026 là ngày 23/5/2021 (chủ nhật). 

          Thời gian bỏ phiếu: từ 7h00 - 19h00 ngày 23/5/2021 (chủ nhật). 

          Mỗi công dân (SV) chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri nơi mình thường trú 

(theo hộ khẩu thường trú) hoặc tạm trú (SV đang theo học tại Trường tạm trú tại KTX 
hoặc các quận , hoặc trên địa bàn TP. HCM). 

          2. Toàn quốc thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu từ ngày 

13/04/2021. Sinh viên ngoại trú chủ động liên hệ với Tổ dân phố nơi đăng ký bầu cử để 
kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri. 

          Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ 

phiếu, nếu phát hiện mình không có tên trong danh sách hoặc có sai sót, nhầm lẫn, sinh 

viên phải thông báo lại với UBND (xã/phường/thị trấn) thông qua Tổ bầu cử để điều 
chỉnh kịp thời. 

          Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu không thể tham gia bỏ 

phiếu tại nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì sinh viên có quyền xin Giấy chứng 

nhận của UBND (xã/phường/thị trấn) nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được 

bổ sung vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
HĐND cấp tỉnh ở nơi có thể tham gia bỏ phiếu. 

          3. Sinh viên nội trú trong Ký túc xá tại 02 cơ sở có đăng ký Bầu cử thì tham gia 

bầu cử và bỏ phiếu tại phường Phước Long A (KTX cơ sở 2) và phường Thảo Điền (KTX 
cơ sở 1), Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

          Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách, sinh viên nội trú có trách 

nhiệm kiểm tra, nếu phát hiện nhầm lẫn, sai sót phải thông báo ngay với đại diện Tổ bầu 

cử để điều chỉnh kịp thời. 

          Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu sinh viên nội trú không 

thể tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu thì viết Giấy đề nghị gửi đại diện Tổ bầu cử 

để ủy ban bầu cử phường Phước Long A và Phường Thảo Điền làm thủ tục giới thiệu 
tham gia bỏ phiếu tại nơi khác. 

          4. Nhận, bảo quản, sử dụng Thẻ cử tri: 

          Theo lịch thống nhất tại các khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử sẽ phát Thẻ cử tri cho 

toàn bộ cử tri có tên trong danh sách. Cử tri có trách nhiệm bảo quản, sử dụng Thẻ cử tri 

của mình để tham gia bầu cử, phục vụ thống kê, báo cáo tổng kết công tác vận động tham 

gia bầu cử. 

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 45/TB-ĐHVH HCM TP. Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 5 năm 2021 



Đối với cử tri là sinh viên, sau Ngày bầu cử 23/05/2021, Phòng Công tác sinh viên 

sẽ phối hợp cùng Khoa chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp thực hiện thu 

thập minh chứng về việc sinh viên tham gia bầu cử (cụ thể: sinh viên có Thẻ cử tri, Thẻ 

cử tri được đóng dấu “ĐÃ BỎ PHIẾU” của Tổ bầu cử. Sinh viên mang thẻ cử tri đã 

đóng dấu về nộp cho BCS lớp, BCS lớp tập hợp thẻ cử tri nộp cho GVCN/CVHT, BCS lớp 

cùng GVCN/CVHT thống kê số lượng sinh viên tham gia cuộc bầu cử) làm căn cứ đánh 
giá phù hợp trong kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-2021. 

GVCN/CVHT và Ban cán sự các lớp phối hợp đôn đốc, kiểm tra và theo sát sinh 

viên trong quá trình trước và sau bầu cử, thống kê số lượng sinh viên tham gia. 

Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Nhà trường phối hợp cùng với Phòng Công tác 

sinh viên triển khai trong toàn thể Đoàn viên, Hội viên toàn trường tổ chức thực hiện.  

          Đây là quyền lợi công dân và gắn với ý thức chính trị của sinh viên, Nhà trường 

thông báo đến toàn thể sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện. 

Sinh viên nghiêm túc chấp hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, thực hiện đúng các quy định và thông báo của Nhà trường, địa 
phương nơi cư trú, tham gia bầu cử tại nơi mình đã đăng ký đầy đủ, đúng giờ. 

Đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này để đảm bảo 
quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình. 

Nơi nhận: 

- Các khoa, phòng, trung tâm (để phối hợp thực hiện) 
- GVCN/CVHT các lớp (để phối hợp thực hiện) 

- BCS các lớp (để thực hiện) 

- Sinh viên (để thực hiện) 
- Lưu: VT, CTSV 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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