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THÔNG BÁO 
Về việc tăng cƣờng các biện pháp đảm bảo an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội  

khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
 

Kính gửi:  Các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, ngƣời lao động, 

sinh viên, học viên Nhà trƣờng 
 

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp tháng 5/2021 của Đảng ủy Trường và kế hoạch 
triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự của Nhà trường; 

Căn cứ Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng 
chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cho bầu cử Đại biểu Quốc 
hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021; 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ 
viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ), sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc 
những nội dung sau: 

1. Mỗi cá nhân CBVC-NLĐ, sinh viên, học viên của Nhà trường: 
- Nghiêm chỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức trong ngày Chủ Nhật - 23/05/2021 tại 
địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định, hướng dẫn của Nhà nước và 
Chính quyền địa phương; trường hợp bỏ phiếu tại nơi tạm trú thì đăng ký với Tổ trưởng 
dân phố nơi mình đang tạm trú để ghi tên vào danh sách cử tri theo đúng thời hạn quy 
định của Chính quyền địa phương. 

- Thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 theo các thông báo của 
Nhà trường, khuyến cáo của Bộ Y tế, các cơ quan cấp trên và chính quyền địa phương. 
Tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - 
Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) khi tham gia nghĩa vụ bầu cử; khi sinh 
hoạt, công tác tại địa phương, nơi cư trú, nơi làm việc... 

2. Các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong đơn vị mình thực 
hiện công tác vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp tài liệu gọn gàng và trước khi ra về phải 
đóng, khóa cửa, tắt các thiết bị điện, ngắt cầu dao… để đảm bảo an toàn.   

3. Phòng Hành chính quản trị: 
- Có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh, an ninh 

trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị trong toàn Trường. 
- Chỉ đạo lực lượng vệ sĩ tại Hà Nội, lực lượng bảo vệ tại Nam Định thực hiện 

nghiêm các quy định về công tác an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ, 
chủ động ngăn chặn sớm sự cố cháy nổ, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện phòng cháy 
chữa cháy… đồng thời phân công lịch trực cụ thể, mỗi ca trực gồm 02 đồng chí thường 
xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động xung quanh Trường.  

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cán bộ viên chức, 
người lao động và sinh viên, học viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện. 

 

Nơi nhận :  

- Đảng ủy, BGH Nhà trường (để bc); 

- Các đơn vị trong trường (để th); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu VT, HCQT. 
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