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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  

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

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị 

Căn cứ Nghị quyết số 113/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của 

Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Thực hiện Công văn số 11/UBBC ngày 12/3/2021 của Ủy ban bầu cử 

phường Ea Tam về việc triển khai và hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri, 

Để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Trường Đại học Tây Nguyên an 

toàn, đúng nguyên tắc và hợp lệ, Hiệu trưởng thông báo tới các đơn vị như sau: 

1. Đối tượng đăng ký bỏ phiếu bầu cử: Tính đến ngày 23/5/2021 đủ 18 

tuổi trở lên. Mỗi viên chức, học sinh, sinh viên chỉ được đăng ký bỏ phiếu bầu 

cử tại một nơi duy nhất. 

2. Đối với viên chức 

- Đối với những viên chức có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở xã, 

phường nào thì tiến hành đăng ký bỏ phiếu bầu cử tại xã, phường đó.  

- Đối với các viên chức của Trường hiện đang tạm trú tại Khu tập thể (Ký 

túc xá của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an 

ninh Trường Đại học Tây Nguyên) của Trường thuộc phường Ea Tam có trách 

nhiệm đăng ký danh sách cử tri tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Trung tâm Giáo 

dục Quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên để bầu cử tại điểm bầu 

cử của Trường. 

3. Đối với học sinh, sinh viên: Thực hiện theo Thông báo số 644/TB-

ĐHTN ngày 22/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc thực 

hiện đăng ký địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Phòng Công tác Sinh viên có trách nhiệm thông báo cho toàn bộ học 

sinh, sinh viên của Trường được biết và tổng hợp danh sách cử tri đăng ký từ các 

lớp và Trường THPT thực hành Cao Nguyên. 

5. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an 

ninh Trường Đại học Tây Nguyên: Có trách nhiệm lập danh sách cử tri đăng ký của 

Ký túc xá (theo từng phòng) để bầu cử tại điểm bầu cử Trường Đại học Tây Nguyên. 



6. Cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm lớp): Có trách nhiệm đôn đốc, nhắc 

nhở học sinh, sinh viên khẩn trương đăng ký danh sách cử tri theo đúng đối tượng và 

khu vực bầu cử theo Thông báo số 644/TB-ĐHTN ngày 22/3/2021. 

Đối với viên chức và học sinh, sinh viên đang đi công tác (học tập, thực tập, 

kiến tập...) thì có thể lựa chọn đăng ký danh sách cử tri và bầu cử tại nơi đang công 

tác (học tập, thực tập, kiến tập) hoặc đăng ký bỏ phiếu tại địa bàn liên quan theo 

quy định. 

Lãnh đạo các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ trên khẩn trương triển 

khai thực hiện; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an 

ninh Trường Đại học Tây Nguyên lập danh sách cử tri (theo mẫu đính kèm) gửi về 

phòng Tổ chức cán bộ (gặp đ/c Minh) bằng văn bản và gửi file bản mềm qua địa 

chỉ email: phongtccb@ttn.edu.vn trước 17h00 ngày 30/3/2021. 

Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể viên chức và 

học sinh, sinh viên được biết để đăng ký danh sách cử tri theo đúng đối tượng và 

khu vực bầu cử. 

Nơi nhận:                                KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như trên;                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: VT, TCCB. 
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