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Tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế lần thứ VI,
nhiệm kỳ 2020-202
(Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 2 -QĐ/TW,
ngày 09/6/201 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI)
----------1. Về nguyên tắc bầu cử
Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình
đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử phải được chuẩn y của Ban Thường
vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
2. Về hình thức bầu cử
2.1. Việc bầu cử bằng phiếu kín thực hiện trong các trường hợp:
- Bầu ban chấp hành đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 20202025 (gọi tắt là cấp ủy).
- Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI.
- Lấy phiếu xin ý kiến về các ứng cử viên để đưa vào danh sách bầu cử.
2.2. Hình thức biểu quyết giơ tay (sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết) được
thực hiện trong các trường hợp:
- Bầu các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội (Đoàn chủ tịch Đại hội, Đoàn
thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu...).
- Thông qua số lượng và danh sách bầu cử.
Ứng cử
Đảng viên chính thức ở Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế ứng cử
trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi Đơn đến Đoàn chủ tịch Đại hội.
4 Đề cử
4.1. Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập Đại
hội chuẩn bị.
4.2. Đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị
đều có quyền đề cử đảng viên chính thức của đảng bộ (bằng hình thức đề cử trực

tiếp hoặc bằng văn bản gửi Đoàn chủ tịch Đại hội) để được bầu làm đại biểu dự
Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI hoặc để được bầu vào cấp uỷ khóa
mới.
Việc ứng cử, đề cử của đảng ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư,
Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế
Đảng ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường
Đại học Kinh tế không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Đảng ủy Trường
Đại học Kinh tế đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong
danh sách đề cử của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế.
Ứng cử, đề cử làm đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN
lần thứ V
6.1. Chỉ đảng viên chính thức mới được ứng cử để Đại hội bầu làm đại biểu
dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI.
6.2. Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử nhân sự do Đảng ủy Trường Đại học Kinh
tế chuẩn bị để Đại hội bầu làm đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần
thứ VI.
. Về quyền bầu cử
Chỉ có đảng viên chính thức mới có quyền bầu cấp uỷ khóa mới và bầu đại
biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI; đảng viên sinh hoạt tạm
thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.
. Quy định về số dư và danh sách bầu cử
8.1. Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy phải nhiều hơn số
lượng cần bầu; số dư tối đa do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng
cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy có số
dư từ 10-15 .
8.2. Danh sách ứng cử viên do Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế chuẩn bị là
danh sách đề cử chính thức với Đại hội.
8.3. Đại hội thảo luận và biểu quyết lập danh sách như sau:
- Trường hợp danh sách gồm nhân sự do Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế đề
cử, do đại biểu Đại hội đề cử và người ứng cử chưa đủ số dư 30 so với số lượng cần
bầu thì Đại hội quyết định (có thể lấy danh sách đó làm danh sách bầu cử).
- Trường hợp danh sách gồm nhân sự do Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế,
do đại biểu Đại hội đề cử và người ứng cử nhiều hơn 30 so với số lượng cần bầu
thì xin ý kiến Đại hội về những người được đại biểu Đại hội đề cử và người ứng
cử. Căn cứ kết quả xin ý kiến, lựa chọn theo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp để lập
danh sách bầu cử có số dư tối đa không quá 30 so với số lượng cần bầu.
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Trường hợp danh sách bầu cử đã đủ số dư 30 mà ở cuối danh sách có
nhiều người có số phiếu bằng nhau thì Đại hội xem xét, quyết định lựa chọn theo
cơ cấu, tuổi đảng, hoặc có thể để số dư cao hơn 30 so với số lượng cần bầu.
- Danh sách bầu cử xếp thứ tự tên người theo vần A,B,C...; nếu có nhiều
người trùng tên thì xếp theo họ; nếu trùng cả họ thì xếp theo tên đệm; nếu cả 3 dữ
kiện này đều trùng thì người có tuổi đảng cao hơn được xếp tên trên.
- Nếu bầu một lần chưa đủ số lượng quy định, có bầu tiếp hay không do Đại
hội quyết định. Danh sách bầu cử lần sau phải có số dư lấy theo kết quả bầu cử lần
trước từ cao đến thấp của những người chưa trúng cử. Trường hợp cần bầu lấy số
lượng 01 người thì danh sách bầu cử là 02 người; bầu lấy số lượng 02 người thì
danh sách bầu cử là 03 người; bầu lấy số lượng từ 03 người trở lên thì danh sách
bầu cử có số dư tối đa không quá 1/3 số lượng cần bầu.
. Phiếu bầu cử
9.1. Phiếu bầu in họ và tên những người trong danh sách bầu cử (nơi không
có điều kiện in phiếu, Ban kiểm phiếu Đại hội ghi danh sách bầu cử trên phiếu);
đóng dấu của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế ở góc trái phía trên của phiếu bầu.
Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả
chữ họ và tên của người mà mình không bầu.
Trường hợp danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là:
số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý
hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.
9.2. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:
- Phiếu hợp lệ là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu
số lượng cần bầu; phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có một người, người bầu cử
đánh dấu X vào một trong hai ô đồng ý hoặc không đồng ý; phiếu bầu nhiều người
mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng
ý) hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) của một người
hoặc một số người trong danh sách bầu cử.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu
nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều
người; phiếu đánh dấu X vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý trong danh sách bầu
cử chỉ có một người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu
hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.
0. Trình tự, thủ tục bầu cấp uỷ
10.1. Đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo với Đại hội về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ
cấu, số lượng của cấp uỷ khoá mới do Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế chuẩn bị;
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Đại hội thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy khóa mới, biểu quyết về số
lượng uỷ viên cấp ủy.
10.2. Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Đảng ủy Trường Đại
học Kinh tế chuẩn bị.
10.3. Tiến hành ứng cử, đề cử.
10.4. Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử, đề
xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo
Đại hội xem xét, quyết định.
Lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với các trường hợp ứng cử, được đề cử
(nếu cần).
10.5. Lập danh sách bầu cử; lấy biểu quyết của Đại hội thông qua số lượng
và danh sách bầu cử.
10.6. Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng
ban và một số uỷ viên là những đại biểu không có tên trong danh sách bầu cử. Đại
hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
10.7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; kiểm tra và niêm phong
thùng phiếu trước khi bỏ phiếu; phát phiếu bầu cử cho đại biểu. Đại hội tiến hành
bầu cử; Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tổng số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại
hội; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử cấp uỷ khoá mới.
10.8. Bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng cấp uỷ khoá mới, có bầu tiếp hoặc
không bầu tiếp do Đại hội xem xét, quyết định.
Bầu đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên
11.1. Khi bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI,
danh sách bầu đại biểu chính thức và dự khuyết được lập chung một danh sách;
bầu đại biểu chính thức trước, số còn lại bầu đại biểu dự khuyết. Trường hợp bầu
đại biểu chính thức đã đủ số lượng mà vẫn còn một số đại biểu có số phiếu được
bầu nhiều hơn một nửa so với số đại biểu được Đảng ủy ĐHQGHN triệu tập, thì
đại biểu dự khuyết được lấy trong số các đại biểu đó theo kết quả được bầu từ cao
xuống thấp. Nếu còn thiếu đại biểu dự khuyết theo quy định, có bầu tiếp hay không
bầu tiếp do Đại hội quyết định.
11.2. Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh
sách bầu cử lần trước hay không do Đại hội quyết định.
2 Tính kết quả bầu cử
12.1. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ. Trường hợp phiếu
bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả ô đồng ý và
ô không đồng ý hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô đồng ý, không đồng ý đối với
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người nào thì không tính vào kết quả bầu cử của người đó (phiếu đó vẫn được tính
là phiếu hợp lệ).
12.2. Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đại
biểu chính thức được triệu tập trừ số cấp uỷ viên cấp ủy triệu tập Đại hội vắng mặt
suốt thời gian Đại hội, đại biểu chính thức vắng mặt suốt thời gian Đại hội không
có đại biểu dự khuyết thay thế./.
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