
Băn Khoăn trước nGày Bỏ PhiếU

nói về cảm xúc của mình, trần Bảo Lâm 
(Sv năm nhất trường đhKhXh&nv) nói: 
“Lần đầu tiên tôi đủ tuổi đăng kí tham 
gia bầu cử Qh và hđnd các cấp, tôi rất 
háo hức với nghĩa vụ và trách nhiệm cử 
tri. tôi sẽ cố gắng trau dồi kiến thức về 
chính trị và luật pháp để tìm ra những 
người tiêu biểu nhất mà tôi cho là xứng 
đáng là đại biểu của nhân dân”.

Sinh viên là những người có kiến thức, 
nhạy bén cập nhật thông tin, nhưng 
kinh nghiệm để đánh giá người đủ đức 
đủ tài cũng thực sự khó khăn. trịnh thị 
cúc (Sv trường đhnn, đhQGhn) chia 
sẻ: “thực sự lần thứ hai đi bầu cử nhưng 
không biết mặt người được ứng cử là ai, 
họ đã, đang và sẽ làm được gì cho dân, 
cho nước. nên tôi phải chủ động nghe 
đài, đọc báo và nghiên cứu qua internet 

để nắm bắt thông tin”. 

việc cập nhật thông tin còn hạn chế, 
không đầy đủ và chưa được tiếp xúc 
với những ứng viên, qua khảo sát một 
số trường đại học trên địa bàn hà nội, 
một số ít sinh viên đều nói nên bỏ phiếu 
trắng cho công bằng và khách quan bởi 
thông tin các bạn tiếp cận về ứng cử 
quá ít ỏi. trần văn nam (Sv năm cuối 
trường đhcn, đhQGhn): “với kinh 
nghiệm sinh viên đã 2 lần đi bỏ phiếu, 
tôi thấy rằng nên bỏ phiếu trắng khi chỉ 
nắm bắt được thông tin tiểu sử sơ lược 
mà chưa có sự tìm hiểu kĩ lưỡng về ứng 
viên, để tạo ra tính công bằng và không 
thiệt thòi cho các ứng viên khác”. còn 
với trịnh Phương anh (Sv trường đhKt, 
đhQGhn) lại trăn trở: “tại sao chúng 
ta không tranh cử và vận động tranh cử 
một cách chuyên nghiệp, để thấy được 

năng lực của các ứng cử”. 

những tiêu chí mà sinh viên quan tâm 
đến như: người ứng cử có đóng góp gì 
cho phát triển kinh tế - xã hội, số đông 
đều nhấn mạnh đến tiêu chí đại biểu 
phải là người đủ đức, đủ tài xứng đáng 
với sự tin tưởng của đông đảo cử tri.

nói về bí quyết trước khi quyết định đi 
bầu cử, nguyễn văn dũng (Sv trường 
đhGd, đhQGhn) chia sẻ: “tôi thường 
tiếp xúc trao đổi ở các cuộc họp tổ dân 
phố với các bác, cô, chú cử tri để học hỏi 
cách nhìn nhận, đánh giá, hiểu biết về 
ứng cử mà tôi xác định bầu làm đại biểu, 
ngoài ra tôi cũng tham gia họp đoàn hội 
tích cực trau dồi kiến thức về cách thức 
lựa chọn ứng cử đại biểu”.

đến nhữnG ước MonG

tư cách của một đoàn viên ngoài việc 
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là cử tri, các bạn có thể làm nhiều việc 
có ích cho bầu cử như tham gia tình 
nguyện hướng dẫn phục vụ trong công 
tác bầu cử, tuyên truyền bầu cử. dương 
thị oanh (Sv tình nguyện Xung Kích - 
đhKhXh& nv): “tôi sẽ tham gia bầu cử 
và tình nguyện phục vụ cho ngày bầu 
cử 22/5 sắp tới tại trường”. trước đây, 
có rất nhiều trường hợp cử tri không 
đi bầu cử, có khi cả hộ gia đình chỉ cử 
một người đi bầu cử hộ cho qua chuyện, 
điều đó cho thấy chưa làm tròn nghĩa 
vụ, trách nhiệm công dân. Bạn Lò văn 
Long (Sv trường đhKhXh&nv) nói: 
“với những hiểu biết về bầu cử, tôi sẽ 
tuyên truyền, vận động mọi thành viên 
trong gia đình, bà con lối xóm tham gia 
bầu cử nhiệt tình, phản ánh đúng những 
gì bà con thôn bản quê tôi mong muốn 
gửi gắm tới ứng cử đại biểu của mình”.

những cuộc hiệp thương cử tri rất cần 
đến nhận định, đóng góp của lực lượng 
thanh niên, đặc biệt là tham vấn của 
sinh viên. vấn đề quan tâm của các bạn 
mang tính bức thiết thời sự, qua đó cũng 
nói lên mong muốn, nguyện vọng của 
giới trẻ góp phần sáng tạo và tích cực 
cho việc lựa chọn ứng cử tiêu biểu. Bằng 
nhận thức hiểu biết, sáng suốt, sinh viên 
phải hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của 
một công dân thực thụ. tránh trường 
hợp bầu cử thiên vị mà chọn những 
người kém năng lực, bản lĩnh không 
vững vàng vào Quốc hội. Mỗi lá phiếu 
của các bạn sinh viên đang làm cho Qh 
và hđnd ngày một trong sạch, hiệu quả 
hơn, xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin, 
tiếng nói của nhân dân.

doãn Mẫn - nGọc diệP

tÍnh đến 19h30 nGày 22/5, tỷ Lệ cử tri của cả nước đi 
BầU đạt 97,1%. tronG đó, có 21 tỉnh, thành đạt trên 
99%, 29 tỉnh thành đạt từ 95 - 99%. cao nhất Là thừa 
thiên - hUế, với tỷ Lệ đi BầU đạt trên 99,9%. đúnG 7h 
SánG 22/5, toàn Bộ các KhU vực BầU cử tỉnh LạnG Sơn 
đã Khai Mạc đúnG Giờ, tronG KhÔnG KhÍ an toàn, vUi 
tươi; đến 8h00, nhiềU KhU vực Bỏ PhiếU trên địa Bàn tP 
naM định đã đạt tỷ Lệ 100% cử tri đi BầU. tÍnh đến 17h, 
tỷ Lệ cử tri đi Bỏ PhiếU tại tP.hcM đã đạt con Số 96%. 
hơn 1.069.745 cử tri tỉnh Bình dươnG, tronG đó có 
hànG nGhìn cÔnG nhân Lao độnG tại các KhU cÔnG 
nGhiệP đã đi Bỏ PhiếU. tại cần thơ, nGay đầU Giờ chiềU 
tổnG Số cử tri đã đi BầU đạt 97,04%.
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>> tổng Bí thư nguyễn Phú trọng trong ngày bầu cử

thEo nhận Xét của Ban chỉ 
đạo BầU cử, các cử tri - Sinh 
viên đhQGhn có ý thức tốt, 
nGhiên cứU nGhiêM túc hồ Sơ 
ứnG cử viên và thể hiện trách 
nhiệM cÔnG dân tronG thực 
hiện đúnG các QUy định của 
cÔnG tác BầU cử.

* tổ BầU cử trườnG đhKhtn 
- KhU vực Bỏ PhiếU Số 11, 
PhườnG thanh XUân trUnG, 
QUận thanh XUân, thành 
Phố hà nội có 2838 cử tri 
đi BầU và tổ BầU cử trườnG 
đhKhXh&nv - KhU vực Bỏ 
PhiếU Số 10, PhườnG thanh 
XUân trUnG, QUận thanh 
XUân, thành Phố hà nội có 
2874 cử tri đi BầU cử. đây Là 2 
đơn vị của đhQGhn có 100% 
cử tri đi BầU cử.

* tổ BầU cử KÍ túc Xã nGoại 
nGữ - KhU vực Bỏ PhiếU Số 9, 
PhườnG dịch vọnG hậU, QUận 
cầU Giấy, thành Phố hà nội 
có 2846 cử tri đi BầU, đạt hơn 
99.7%.

* tổ BầU cử KÍ túc Xã Mễ trì - 
KhU vực Bỏ PhiếU Số 9, PhườnG 
thanh XUân BẮc, QUận thanh 
XUân, thành Phố hà nội có 
1488 cử tri đi BầU, đạt hơn 
99,7%.
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