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Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 05 năm 2021

- Các phòng CM, NV thuộc Sở GDĐT;
- Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại công văn
số 289/UBBC-TCV ngày 11/5/2021 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành
tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:
- Thông qua tin nhắn của dịch vụ VnEdu, nhà trường tuyên tuyền đến phụ
huynh học sinh về ý nghĩa cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
khi tham gia bầu cử tại địa phương. Cụ thể:
+ Phát tin nhắn tuyên truyền 2 lần: lần 1 trước ngày 18/5/2021 về ý nghĩa
của cuộc bầu cử lần này và lần 2 vào ngày 22/5/2021 mời phụ huynh và học sinh
đủ 18 tuổi đi bầu cử.
+ Hiện nay do nhiều trường Đại học, cơ sở giáo dục đã tổ chức cho học
sinh, sinh viên ở nhà học trực tuyến nên sinh viên thường về quê. Đề nghị phụ
huynh, sinh viên liên hệ với địa phương để đăng ký và lấy thẻ cử tri, tham gia bầu
cử, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân.
- Các cơ sở giáo dục hỗ trợ cho địa phương cho mượn máy đo thân nhiệt
khi địa phương có nhu cầu.
- Quán triệt đến đội ngũ Nhà giáo đảm bảo công tác phòng chống dịch khi
tham gia các Tổ bầu cử ở địa phương.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực
hiện các nội dung nêu trên cũng như những hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử tỉnh./.
(Đính kèm Công văn số 289/UBND-VP ngày 11/5/2021 của Ủy ban bầu cử
tỉnh; công văn số 660/HĐBCQG-VP ngày 06/5/2021 của của Hội đồng bầu cử
quốc gia ).
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