
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/TB-TCĐN Bình Thuận, ngày  01 tháng 3 năm 2016 

                                           

     THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người được giới thiệu 

 ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 69/HD-MTTQ-BTT ngày 24/02/2016 của Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận về nội dung, thủ tục, trình 
tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Công văn số 58/LHH ngày 
29/02/2016 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật về việc tổ chức Hội nghị 
cử tri lấy ý kiến đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả cuộc họp giữa lãnh đạo Liên hiệp các hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận và Ban Giám hiệu Trường; 

Trường tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do Phó Hiệu trưởng-Chủ 
tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Ích chủ trì, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 16h00 ngày 04/3/2016.  

2. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.  

3. Thành phần tham dự: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động. 

4. Nội dung chương trình 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 16h00’ - 16h05’ 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham 
dự Hội nghị; 

- Thông qua chương trình Hội nghị. 

Phó Trưởng phòng 
Tổ chức-Hành 
chính-Quản trị 

2 16h05’-16h20’ 

- Giới thiệu về mục đích, yêu cầu của hội 
nghị; 

- Giới thiệu thư ký Hội nghị, Ban Kiểm 
phiếu để Hội nghị quyết định; 

-  Báo cáo về số lượng cử tri được mời, số cử 
tri có mặt; 

- Thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng 
người được phân bổ giới thiệu ứng cử; tiêu 
chuẩn của HĐND và những trường hợp 
không được ứng cử đại biểu HĐND; 

- Giới thiệu dự kiến danh sách người được 
giới thiệu ứng cử. 

Chủ trì 

3 16h20’-16h25’  Cử tri phát biểu ý kiến nhận xét đối với 
Viên chức, người lao 

động 



TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

người được giới thiệu ứng cử. 

4 16h25’-16h35’ 
Bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri nơi công tác về 
việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Ban Kiểm phiếu;  

- Viên chức, người 
lao động 

5 16h35’-16h45’ Công bố kết quả biểu quyết. 
Trưởng Ban kiếm 

phiếu 

6 16h45’-16h50’ Kết luận Hội nghị. Chủ trì 

7 16h50’-16h55’ Thông qua biên bản hội nghị cử tri. Thư ký 

8 16h55’-17h00’ Bế mạc Hội nghị. 
Phó Trưởng phòng 

Tổ chức-Hành chính-
Quản trị 

Đề nghị viên chức, người lao động sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ./. 

Nơi nhận:                  KT. HIỆU TRƯỞNG  

- Hiệu trưởng (b/c);   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- PHT Mỹ Hạnh (p/h); 
- VC, NLĐ thuộc Trường;                                                             
- Lưu: VT, TCHCQT (Nhung).                             . 

 

                                                                                        Nguyễn Hữu Ích 
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