
Cử tri KTX UFM thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân 
 

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử - 
Ngày hội của non sông, sáng nay 23/5, sinh viên Ký túc xá 
UFM cơ sở TP. Thủ Đức hân hoan thực hiện quyền, nghĩa vụ, 
trách nhiệm của công dân đối với đất nước, để lựa chọn, bầu 
ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của nhân dân.  
Ngay sau các nghi lễ khai mạc trang trọng, bạn Lê Nhật Nam 
(phòng 05/6C) và Nguyễn Thị Kim Như (103/6C), đã vinh dự là 
những cử tri trẻ được bỏ những lá phiếu đầu tiên tại Khu vực 
bỏ phiếu số 135 - Ký túc xá UFM. Đến 11h25' toàn bộ 100% 
cử tri của KTX đã chính thức hoàn thành việc bỏ phiếu. 
Các cư tri trẻ bày tỏ mong muốn tất cả đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp được bầu lần này, sẽ hết lòng 
vì dân vì nước, phụng sự nhân dân, thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp 
luật quy định. Nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với 
nhân dân, với Hiến pháp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của 
người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân 
để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội. 

Một số hình ảnh ghi nhận tại KV bỏ phiếu 135 (KTX UFM): 

 
Lễ Khai mạc ngày bầu cử  



 

 
Cử tri trẻ được thực hiện giản cách, khai báo y tế, khử khuẩn tay,  

đo thân nhiệt trước khi vào phòng bầu cử 
 

 
Cử tri trẻ KTX UFM thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình 



 
Hoàn thành nghĩa vụ công dân trong ngày hội toàn dân 
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