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LỜI GIỚI THIỆU 

Bå u cử và ứng cử vào các cơ quan đäi diûn của Nhån 

dân là các quyö  n cơ bân của công dån. Qua đó, người 

dån có thù tham gia vào quá trünh quyøt định các vçn 

đ÷ quan trọng của địa phương và trong phäm vi câ nước.  

Quy÷n bå u cử và ứng cử đã được Hiøn pháp qua các 

thời kỳ ghi nhên. Hiøn pháp nëm 2013, Luêt Tổ chức 

Quốc hội nëm 2014 (được sửa đổi, bổ sung nëm 2020), 

Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương nëm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung nëm 2017, 2019), Luêt Bæu cử đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån nëm 2015 đã 

có những nội dung đổi mới quan trọng, tiøp tục đ÷ cao 

và phát huy quy÷n của Nhån dån trong bæu cử, ứng cử 

đù lêp ra cơ quan đäi diûn, cơ quan quy÷n lực nhà nước 

ở trung ương và địa phương là Quốc hội, Hội đồng nhån 

dån các cçp.  

Thông qua viûc bå u cử đäi biö u Quô c hội, đäi biùu 

Hội đồng nhân dân, Nhân dân ta sô lựa chọn những đäi 

biö u xứng đáng vào Quốc hội hoðc Hội đồng nhån dån 

đù thực thi quyö n làm chủ của mình. Vì vêy, viûc lựa 

chọn những người bâo đâm tiöu chuå n, xứng đáng đäi 

diûn cho Nhân dân tham gia vào các cơ quan quyö  n lực 
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nhà nước là yêu cå u quan trọng và có ý nghÿa chính trị 

to lớn.  

Ngày bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 đã 

được çn định là Chủ nhêt, ngày 23 tháng 5 nëm 2021. 

Đö  phục vụ các tô  chức phụ trách bå u cử, các cơ quan, 

tô   chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiö u và thực 

hiûn những nội dung của pháp luêt vö   bå u cử đäi biö  u 

Quô c hội, đäi biùu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bæu cử 

quốc gia tô   chức biên soän cuô n sách “Hỏi - Đáp v   bå u 

cử đäi bi  u Qu  c hội khóa XV và đäi biểu Hội đồng 

nhân các cçp nhiệm kỳ 2021-2026”. Cuô n sách gô  m các 

nội dung cơ bân sau đåy: 

Phå n thứ nhå t: Những vçn đ÷ chung. 

Phå n thứ hai: Các tổ chức phụ trách bæu cử. 

Phå n thứ ba: Cử tri và danh sách cử tri. 

Phå n thứ tư: Viûc ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi 

biùu Hội đồng nhân dân. 

Phå n thứ nëm: Tổ chức hiûp thương, giới thiûu 

người ứng cử. 

Phå n thứ sáu: Tuyön truy÷n, vên động bæu cử. 

Phå n thứ bây: Ngày bæu cử, nguyön tíc, trünh tự bỏ 

phiøu, kiùm phiøu và xác định køt quâ bæu cử. 
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Trong sách có tổng cộng 206 cåu hỏi và nội dung 

trâ lời được biön soän dựa trön cơ sở quy định của Hiøn 

pháp, Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 

đồng nhån dån, các vën bân quy phäm pháp luêt khác 

có liön quan, các chþ thị, hướng dén của Hội đồng bæu 

cử quốc gia và các cơ quan khác có thèm quy÷n. Đðc 

biût, một số vçn đ÷ vướng míc trong quá trünh tổ chức 

bæu cử, được nhi÷u cơ quan, tổ chức và địa phương quan 

tåm đã được Hội đồng bæu cử quốc gia hướng dén, giâi 

đáp từ cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XIV và bæu 

cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2016-

2021 cũng đã được têp hợp, biön têp, bổ sung vào cuốn 

sách này đù các cơ quan, tổ chức và cử tri tiûn tham 

khâo, tra cứu, sử dụng trong cuộc bæu cử læn này. 

Trong quá trünh biön soän cuô  n sách, khó tránh 

khỏi những thiö u sót hoðc chưa đ÷ cêp høt các vçn đ÷ 

được xã hội quan tåm. Chúng tôi mong nhên được 

những ý kiö n đóng góp của bän đọc. 

Xin trân trọng giới thiûu. 

BAN BIÊN SOẠN 
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Phần thứ nhất  

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

Câu 1.  Cuộc bæu cử đäi biểu Quốc hội khóa 

XV và đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp nhiệm 

kỳ 2021-2026 cò ý nghïa chính trð nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån 

dån là một trong những quy÷n chýnh trị cơ bân của 

công dån đã được Hiøn pháp ghi nhên. Bæu cử là phương 

thức thù hiûn ý chý, nguyûn vọng và quy÷n làm chủ của 

Nhån dån trong viûc xåy dựng Nhà nước pháp quy÷n xã 

hội chủ nghÿa nói chung và thành lêp cơ quan quy÷n 

lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riöng.  

Cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 được tổ 

chức cùng một ngày trön phäm vi câ nước, trong bối 

cânh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 nëm đã đät 

được những thành tựu to lớn, có ý nghÿa lịch sử trön 

mọi lÿnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mðt với 

nhi÷u khó khën, thách thức, nhçt là tác động, ânh 

hưởng nðng n÷ của đäi dịch COVID-19. Cuộc bæu cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån 
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dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 là sự kiûn chýnh trị 

quan trọng của đçt nước, diún ra sau thành công của 

Đäi hội đäi biùu toàn quốc læn thứ XIII của Đâng, gín 

li÷n với công tác cán bộ, liön quan đøn trách nhiûm của 

các cçp, các ngành; là nơi đù cử tri phát huy quy÷n làm 

chủ của công dån, lựa chọn bæu ra những người tiöu 

biùu, xứng đáng đäi diûn cho ý chý, nguyûn vọng và quy÷n 

làm chủ của münh trong Quốc hội và Hội đồng nhån 

dån các cçp nhiûm kỳ mới, góp phæn tých cực vào viûc 

xåy dựng, củng cố và hoàn thiûn Nhà nước pháp quy÷n 

xã hội chủ nghÿa của Nhån dån, do Nhån dån, vü Nhån 

dån, dưới sự lãnh đäo của Đâng Cộng sân Viût Nam. 

Câu 2.  Quốc hội Việt Nam cò vð trí, vai trñ nhþ 

thế nào trong bộ máy nhà nþớc ta? Täi sao nòi 

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nþớc cao nhçt, 

là cơ quan đäi biểu cao nhçt cûa Nhån dån? 

Trâ lời: 

Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đäi 

biùu cao nhçt của Nhån dån, cơ quan quy÷n lực nhà 

nước cao nhçt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghÿa Viût 

Nam. Quốc hội thực hiûn quy÷n lêp hiøn, quy÷n lêp 

pháp, quyøt định các vçn đ÷ quan trọng của đçt nước 

và giám sát tối cao đối với hoät động của Nhà nước. 

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhçt 

bởi vü theo quy định của Hiøn pháp, ở nước ta, tçt câ 
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quy÷n lực thuộc v÷ Nhån dån. Nhån dån là chủ thù của 

quy÷n lực nhà nước. Quốc hội do Nhån dån bæu ra, là cơ 

quan nhà nước cao nhçt thực hiûn quy÷n lực của Nhån 

dån. Quốc hội là cơ quy÷n lực nhà nước cao nhçt còn 

thù hiûn ở chức nëng của Quốc hội. Theo quy định của 

Hiøn pháp, Quốc hội là cơ quan thực hiûn quy÷n làm 

Hiøn pháp và sửa đổi Hiøn pháp, làm luêt và sửa đổi 

luêt. Bìng viûc làm Hiøn pháp và sửa đổi Hiøn pháp, 

Quốc hội quy định các vçn đ÷ cơ bân nhçt, quan trọng 

nhçt v÷ hünh thức và bân chçt của Nhà nước; ghi nhên, 

tôn trọng, bâo vû, bâo đâm quy÷n và nghÿa vụ cơ bân 

của công dån; quy định các nội dung cơ bân v÷ chø độ 

kinh tø, xã hội, vën hóa, giáo dục, khoa học, công nghû, 

môi trường, bâo vû Tổ quốc và v÷ tổ chức bộ máy nhà 

nước. Bìng viûc làm luêt và sửa đổi luêt, Quốc hội đi÷u 

chþnh các quan hû xã hội trong từng lÿnh vực của đời 

sống xã hội. Bön cänh đó, Quốc hội là cơ quan có quy÷n 

quyøt định các vçn đ÷ quan trọng của đçt nước, đó là 

những chủ trương lớn, những vçn đ÷ quốc kø dån sinh, 

những chýnh sách cơ bân v÷ đối nội và đối ngoäi, nhiûm 

vụ kinh tø - xã hội, quốc phòng, an ninh của đçt nước. 

Quốc hội thực hiûn quy÷n giám sát tối cao đối với toàn 

bộ hoät động của Nhà nước. Không một cơ quan nào 

đứng trön Quốc hội trong xem xét, đánh giá viûc thi 

hành Hiøn pháp, luêt - những vën bân mà chþ Quốc hội 

mới có quy÷n ban hành. Các cơ quan do Quốc hội thành 

lêp và người giữ các chức vụ do Quốc hội bæu, phê 
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chuèn phâi chịu trách nhiûm, báo cáo công tác trước 

Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội.   

Quốc hội là cơ quan đäi biùu cao nhçt của Nhån 

dån được thù hiûn ở các mðt sau đåy: 

- Trước høt v÷ cách thức thành lêp, Quốc hội là cơ 

quan do cử tri câ nước bæu ra theo nguyön tíc phổ 

thông, bình đîng, trực tiøp và bỏ phiøu kýn. Quốc hội 

đäi diûn cho ý chý và nguyûn vọng của Nhån dån câ 

nước, được Nhån dån tin tưởng ủy thác quy÷n lực nhà 

nước, thay mðt Nhån dån quyøt định những vçn đ÷ 

trọng đäi của đçt nước và chịu trách nhiûm trước Nhån 

dån câ nước.  

- V÷ cơ cçu tổ chức, đäi biùu Quốc hội là yøu tố cơ 

bân và quan trọng nhçt cçu thành Quốc hội. Đäi biùu 

Quốc hội là những công dån ưu tú trong mọi lÿnh vực 

hoät động của Nhà nước và xã hội, đäi diûn cho các 

tæng lớp Nhân dån và các dån tộc anh em trön đçt nước 

Viût Nam. Quốc hội là hünh ânh của khối đäi đoàn køt 

toàn dån, là biùu trưng sức mänh trý tuû của câ dån tộc 

Viût Nam. 

- Chức nëng và nhiûm vụ của Quốc hội được quy 

định toàn diûn trön các lÿnh vực: lêp hiøn, lêp pháp, 

giám sát tối cao và quyøt định các vçn đ÷ quan trọng 

của đçt nước, nhìm phục vụ cho lợi ých chung của toàn 

thù Nhån dån. Có thù nói, 75 nëm hình thành và phát 

triùn của Quốc hội Viût Nam là 75 nëm Quốc hội tên 
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tâm cống hiøn vì lợi ých quốc gia và dån tộc, nói lön 

tiøng nói của Nhån dån, hành động theo ý chý và 

nguyûn vọng của Nhån dån. 

Câu 3.  Quốc hội cò những chức nëng, nhiệm 

vý, quyền hän gì?  

Trâ lời: 

Theo quy định của Hiøn pháp và Luêt Tổ chức 

Quốc hội thü Quốc hội nước ta có 3 chức nëng chính là: 

thực hiûn quy÷n lêp hiøn, quy÷n lêp pháp; quyøt định 

các vçn đ÷ quan trọng của đçt nước và giám sát tối cao 

đối với hoät động của Nhà nước. Theo quy định täi Đi÷u 

70 của Hiøn pháp nëm 2013, Quốc hội có những nhiûm 

vụ và quy÷n hän sau đåy: 

1. Làm Hiøn pháp và sửa đổi Hiøn pháp; làm luêt 

và sửa đổi luêt.  

2. Thực hiûn quy÷n giám sát tối cao viûc tuån theo 

Hiøn pháp, luêt và nghị quyøt của Quốc hội; xòt báo cáo 

công tác của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Chýnh phủ, Tòa án nhån dån tối cao, Viûn kiùm sát 

nhån dån tối cao, Hội đồng bæu cử quốc gia, Kiùm toán 

nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lêp.  

3. Quyøt định mục tiöu, chþ tiöu, chýnh sách, nhiûm 

vụ cơ bân phát triùn kinh tø - xã hội của đçt nước. 

4. Quyøt định chýnh sách cơ bân v÷ tài chýnh, ti÷n 

tû quốc gia; quy định, sửa đổi hoðc bãi bỏ các thứ thuø; 
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quyøt định phån chia các khoân thu và nhiûm vụ chi 

giữa ngån sách trung ương và ngån sách địa phương; 

quyøt định mức giới hän an toàn nợ quốc gia, nợ công, 

nợ chýnh phủ; quyøt định dự toán ngån sách nhà nước 

và phån bổ ngån sách trung ương, phö chuèn quyøt 

toán ngån sách nhà nước. 

5. Quyøt định chýnh sách dån tộc, chýnh sách tôn 

giáo của Nhà nước. 

6. Quy định tổ chức và hoät động của Quốc hội, 

Chủ tịch nước, Chýnh phủ, Tòa án nhân dån, Viûn kiùm 

sát nhån dån, Hội đồng bæu cử quốc gia, Kiùm toán nhà 

nước, chýnh quy÷n địa phương và cơ quan khác do Quốc 

hội thành lêp.   

7. Bæu, miún nhiûm, bãi nhiûm Chủ tịch nước, Phó 

Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc 

hội, Ủy viön Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội 

đồng Dån tộc, Chủ nhiûm Ủy ban của Quốc hội, Thủ 

tướng Chýnh phủ, Chánh án Tòa án nhån dån tối cao, 

Viûn trưởng Viûn kiùm sát nhån dån tối cao, Chủ tịch 

Hội đồng bæu cử quốc gia, Tổng Kiùm toán nhà nước, 

người đứng đæu cơ quan khác do Quốc hội thành lêp; 

phö chuèn đ÷ nghị bổ nhiûm, miún nhiûm, cách chức 

Phó Thủ tướng Chýnh phủ, Bộ trưởng và thành viön 

khác của Chýnh phủ, Thèm phán Tòa án nhån dån tối 

cao; phö chuèn danh sách thành viön Hội đồng Quốc 

phòng và An ninh, Hội đồng bæu cử quốc gia. 
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8. Bỏ phiøu týn nhiûm đối với người giữ chức vụ do 

Quốc hội bæu hoðc phö chuèn. 

9. Quyøt định thành lêp, bãi bỏ Bộ, cơ quan ngang 

Bộ của Chýnh phủ; thành lêp, giâi thù, nhêp, chia, đi÷u 

chþnh địa giới hành chýnh tþnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, đơn vị hành chýnh - kinh tø đðc biût; thành 

lêp, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiøn pháp 

và luêt.  

10. Bãi bỏ vën bân của Chủ tịch nước, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chýnh phủ, Thủ tướng Chýnh phủ, 

Tòa án nhån dån tối cao, Viûn kiùm sát nhån dån tối 

cao trái với Hiøn pháp, luêt, nghị quyøt của Quốc hội.  

11. Quyøt định đäi xá. 

12. Quy định hàm, cçp trong lực lượng vũ trang 

nhån dån, hàm, cçp ngoäi giao và những hàm, cçp nhà 

nước khác; quy định huån chương, huy chương và danh 

hiûu vinh dự nhà nước. 

13. Quyøt định vçn đ÷ chiøn tranh và hòa bünh; quy 

định v÷ tünh träng khèn cçp, các biûn pháp đðc biût 

khác bâo đâm quốc phòng và an ninh quốc gia.  

14. Quyøt định chýnh sách cơ bân v÷ đối ngoäi; phö 

chuèn, quyøt định gia nhêp hoðc chçm dứt hiûu lực của 

đi÷u ước quốc tø liön quan đö  n chiøn tranh, hòa bình, 

chủ quy÷n quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa 

xã hội chủ nghÿa Viût Nam täi các tổ chức quốc tø và 
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khu vực quan trọng, đi÷u ước quốc tø v÷ quy÷n con 

người, quy÷n và nghÿa vụ cơ bân của công dån và đi÷u 

ước quốc tø khác trái với luêt, nghị quyøt của Quốc hội. 

15. Quyøt định trưng cæu ý dån.   

Câu 4.  Nhiệm kỳ cûa Quốc hội đþợc quy đðnh 

nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Nhiûm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 nëm kù từ 

ngày khai mäc kỳ họp thứ nhçt của Quốc hội khóa đó 

đøn ngày khai mäc kỳ họp thứ nhçt của Quốc hội khóa 

sau. Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội høt nhiûm kỳ, 

Quốc hội khóa mới phâi được bæu xong. Trong trường 

hợp đðc biût, nøu được ýt nhçt hai phæn ba tổng số đäi 

biùu Quốc hội biùu quyøt tán thành thü Quốc hội quyøt 

định rút ngín hoðc kòo dài nhiûm kỳ của münh theo đ÷ 

nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Viûc kòo dài 

nhiûm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá 12 

tháng, trừ trường hợp có chiøn tranh. 

Câu 5.  Nguyên tíc và hiệu quâ hoät động cûa 

Quốc hội nþớc ta nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Quốc hội làm viûc theo chø độ hội nghị và quyøt 

định theo đa số.  
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Hiûu quâ hoät động của Quốc hội được bâo đâm 

bìng hiûu quâ của các kỳ họp của Quốc hội, hoät động 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dån tộc, các 

Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đäi biùu Quốc hội, các đäi 

biùu Quốc hội và hiûu quâ của sự phối hợp hoät động 

với Chủ tịch nước, Chýnh phủ, Tòa án nhån dån tối cao, 

Viûn kiùm sát nhån dån tối cao, Ủy ban Trung ương 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam và các cơ quan, tổ chức khác.  

Câu 6.  Vð trí, vai trñ cûa đäi biểu Quốc hội 

đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đäi biùu Quốc hội là người đäi diûn cho ý chý, 

nguyûn vọng của Nhån dån ở đơn vị bæu cử ra münh và 

của Nhån dån câ nước; là người thay mðt Nhån dån 

thực hiûn quy÷n lực nhà nước trong Quốc hội. Đäi biùu 

Quốc hội chịu trách nhiûm trước cử tri và trước Quốc 

hội v÷ viûc thực hiûn nhiûm vụ, quy÷n hän đäi biùu của 

mình. Đäi biùu Quốc hội bünh đîng trong thâo luên và 

quyøt định các vçn đ÷ thuộc nhiûm vụ và quy÷n hän 

của Quốc hội. 

Câu 7.  Đäi biểu Quốc hội cò những quyền cơ 

bân nào?  

Trâ lời: 

Đäi biùu Quốc hội có quy÷n trünh dự án luêt, pháp 

lûnh, kiøn nghị v÷ luêt, pháp lûnh trước Quốc hội, Ủy 
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ban Thường vụ Quốc hội theo trünh tự và thủ tục do 

pháp luêt quy định. Đäi biùu Quốc hội được tư vçn, hỗ 

trợ trong viûc lêp, hoàn thiûn hồ sơ v÷ dự án luêt, pháp 

lûnh, kiøn nghị v÷ luêt, pháp lûnh theo quy định của 

pháp luêt. 

Đäi biùu Quốc hội có quy÷n tham gia làm thành 

viön của Hội đồng Dån tộc hoðc Ủy ban của Quốc 

hội. Đäi biùu Quốc hội không phâi là thành viên của 

Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có quy÷n đëng 

ký tham dự phiên họp do Hội đồng, Ủy ban tổ chức đù 

thâo luên v÷ những nội dung mà đäi biùu quan tâm. 

Đäi biùu Quốc hội có quy÷n ứng cử hoðc giới thiûu 

người ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bæu. 

Đäi biùu Quốc hội có quy÷n chçt vçn Chủ tịch nước, 

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chýnh phủ, Bộ trưởng và 

các thành viön khác của Chýnh phủ, Chánh án Tòa án 

nhån dån tối cao, Viûn trưởng Viûn kiùm sát nhån dån 

tối cao, Tổng Kiùm toán nhà nước. 

Đäi biùu Quốc hội có quy÷n kiøn nghị Quốc hội làm 

Hiøn pháp, sửa đổi Hiøn pháp, trưng cæu ý dån, thành 

lêp Ủy ban låm thời của Quốc hội, bỏ phiøu týn nhiûm 

đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bæu hoðc phö 

chuèn, tổ chức phiön họp bçt thường, phiön họp kýn của 

Quốc hội và kiøn nghị v÷ những vçn đ÷ khác mà đäi 

biùu Quốc hội thçy cæn thiøt. 
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Khi phát hiûn có hành vi vi phäm pháp luêt, gåy 

thiût häi đøn lợi ých của Nhà nước, quy÷n và lợi ých hợp 

pháp của tổ chức, cá nhån, đäi biùu Quốc hội có quy÷n yöu 

cæu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biûn pháp 

cæn thiøt đù kịp thời chçm dứt hành vi vi phäm pháp luêt.  

Khi thực hiûn nhiûm vụ, quy÷n hän của đäi biùu, 

đäi biùu Quốc hội có quy÷n yöu cæu cơ quan, tổ chức, cá 

nhån cung cçp thông tin, tài liûu liön quan đøn nhiûm 

vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhån đó.  

Đäi biùu Quốc hội có quy÷n tham dự kỳ họp Hội 

đồng nhån dån các cçp nơi münh thực hiûn nhiûm vụ 

đäi biùu, có quy÷n tham gia ý kiøn vào các vçn đ÷ quân 

lý nhà nước, vçn đ÷ liön quan đøn đời sống của Nhån 

dân và các vçn đ÷ khác mà đäi biùu quan tåm. 

Câu 8.  Trách nhiệm cûa đäi biểu Quốc hội 

đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đäi biùu Quốc hội có trách nhiûm tham gia đæy đủ 

các kỳ họp, phiön họp toàn thù của Quốc hội; tham gia 

các hoät động của Đoàn đäi biùu Quốc hội; của Hội 

đồng Dån tộc, Ủy ban của Quốc hội mà münh là thành 

viön; thâo luên và biùu quyøt các vçn đ÷ thuộc nhiûm 

vụ, quy÷n hän của Quốc hội; các vçn đ÷ thuộc nhiûm 

vụ, quy÷n hän của Hội đồng Dån tộc, Ủy ban của Quốc 

hội mà mình là thành viên. 
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Đäi biùu Quốc hội có trách nhiûm liön hû chðt chô 

với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyön 

tiøp xúc với cử tri, tüm hiùu tåm tư, nguyûn vọng của cử 

tri; thu thêp và phân ánh trung thực ý kiøn, kiøn nghị 

của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; 

phổ biøn và vên động Nhån dån thực hiûn Hiøn pháp 

và pháp luêt. 

Đäi biùu Quốc hội có trách nhiûm tiøp công dån, 

tiøp nhên và xử lý khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị của công 

dån theo quy định của pháp luêt.  

Đäi biùu Quốc hội hoät động chuyön trách có trách 

nhiûm tham gia hội nghị đäi biùu Quốc hội hoät động 

chuyön trách và các hội nghị khác do Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội triûu têp.  

Câu 9.  Quyền miễn trÿ đối với đäi biểu Quốc 

hội đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đäi biùu Quốc hội có quy÷n miún trừ khi làm 

nhiûm vụ. Không được bít, giam, giữ, khởi tố đäi biùu 

Quốc hội, khám xòt nơi ở và nơi làm viûc của đäi biùu 

Quốc hội nøu không có sự đồng ý của Quốc hội hoðc 

trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Viûc đ÷ nghị bít, 

giam, giữ, khởi tố, khám xòt nơi ở và nơi làm viûc của 

đäi biùu Quốc hội thuộc thèm quy÷n của Viûn trưởng 

Viûn kiùm sát nhån dån tối cao. 
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Trường hợp đäi biùu Quốc hội bị täm giữ vü phäm 

tội quâ tang thü cơ quan täm giữ phâi lêp tức báo cáo đù 

Quốc hội hoðc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xòt, 

quyøt định. 

Đäi biùu Quốc hội không thù bị cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi đäi biùu công tác bãi nhiûm, cách chức, buộc 

thôi viûc, sa thâi nøu không được Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội đồng ý. 

Câu 10. Cơ cçu tổ chức cûa Quốc hội đþợc quy 

đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Theo quy định của Luêt Tổ chức Quốc hội, tổng số 

đäi biùu Quốc hội không quá 500 người, bao gồm đäi 

biùu hoät động chuyön trách và đäi biùu hoät động 

không chuyön trách. Số lượng đäi biùu Quốc hội hoät 

động chuyön trách ýt nhçt là 40% tổng số đäi biùu Quốc 

hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực 

của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ 

tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viön 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Chủ 

tịch. Thành viön Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đäi 

biùu Quốc hội hoät động chuyön trách và không đồng 

thời là thành viön Chýnh phủ.   
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Quốc hội thành lêp các cơ quan chuyön môn gồm: 

(1) Hội đồng Dån tộc. 

(2) Ủy ban Pháp luêt.  

(3) Ủy ban Tư pháp.  

(4) Ủy ban Kinh tø.  

(5) Ủy ban Tài chýnh, Ngån sách.  

(6) Ủy ban Quốc phòng và An ninh.  

(7) Ủy ban Vën hóa, Giáo dục.  

(8) Ủy ban Xã hội.  

(9) Ủy ban Khoa học, Công nghû và Môi trường.  

(10) Ủy ban Đối ngoäi.  

Đåy là các cơ quan của Quốc hội, chịu trách nhiûm 

và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian 

Quốc hội không họp thü báo cáo công tác trước Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. Hội đồng Dån tộc nghiön cứu và 

kiøn nghị với Quốc hội v÷ công tác dån tộc; thực hiûn 

quy÷n giám sát viûc thi hành chýnh sách dån tộc, 

chương trünh, kø hoäch phát triùn kinh tø - xã hội mi÷n 

núi và vùng đồng bào dån tộc thiùu số. Hội đồng Dån 

tộc, các Ủy ban của Quốc hội thèm tra dự án luêt, kiøn 

nghị v÷ luêt, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoðc 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; thực hiûn quy÷n giám 

sát trong phäm vi nhiûm vụ, quy÷n hän do luêt định; 
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kiøn nghị những vçn đ÷ thuộc phäm vi hoät động của 

Hội đồng, Ủy ban. 

Ngoài ra, Quốc hội có thù thành lêp Ủy ban låm 

thời đù thèm tra dự án luêt, dự thâo nghị quyøt hoðc 

báo cáo, dự án khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

trünh Quốc hội hoðc có nội dung liön quan đøn lÿnh vực 

phụ trách của Hội đồng Dån tộc và nhi÷u Ủy ban của 

Quốc hội; đi÷u tra làm rõ v÷ một vçn đ÷ cụ thù khi xòt 

thçy cæn thiøt. 

Đoàn đäi biùu Quốc hội là tổ chức của các đäi biùu 

Quốc hội được bæu täi một tþnh, thành phố trực thuộc 

trung ương hoðc được chuyùn đøn công tác täi tþnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. Đoàn đäi biùu Quốc 

hội có nhiûm vụ tổ chức đù các đäi biùu Quốc hội tiøp 

công dån; tổ chức đù các đäi biùu Quốc hội thâo luên v÷ 

dự án luêt, pháp lûnh và các dự án khác, dự kiøn 

chương trünh kỳ họp Quốc hội theo yöu cæu của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; tổ chức hoät động giám sát của 

Đoàn đäi biùu Quốc hội và tổ chức đù các đäi biùu Quốc 

hội trong Đoàn thực hiûn nhiûm vụ giám sát täi địa 

phương. 

Bộ máy giúp viûc của Quốc hội gồm Tổng Thư ký 

Quốc hội do Quốc hội bæu, miún nhiûm, bãi nhiûm; Vën 

phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội gồm Ban Công tác đäi biùu, Ban Dån 

nguyûn, Viûn Nghiön cứu lêp pháp.  
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Câu 11.  Hội đ  ng nhân dân giữ vð trí, vai trò 

nhþ thế nào ở đða phþơng?  

Trâ lời: 

Hội đồng nhån dån là cơ quan quy÷n lực nhà nước ở 

địa phương, đäi diûn cho ý chý, nguyûn vọng và quy÷n 

làm chủ của Nhån dån, do Nhån dån địa phương bæu 

ra, chịu trách nhiûm trước Nhån dån địa phương và cơ 

quan nhà nước cçp trön.  

Hội đồng nhån dån quyøt định các vçn đ÷ của địa 

phương do luêt định; giám sát viûc tuån theo Hiøn 

pháp và pháp luêt ở địa phương và viûc thực hiûn nghị 

quyøt của Hội đồng nhån dån. 

Câu 12. Nhiệm kỳ cûa Hội đồng nhån dån các 

cçp đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Nhiûm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhån dån là 05 

nëm kù từ kỳ họp thứ nhçt của Hội đồng nhån dån 

khóa đó đøn kỳ họp thứ nhçt của Hội đồng nhån dån 

khóa sau. Chêm nhçt là 45 ngày trước khi Hội đồng 

nhån dån høt nhiûm kỳ, Hội đồng nhån dån khóa mới 

phâi được bæu xong. Viûc rút ngín hoðc kòo dài nhiûm 

kỳ của Hội đồng nhån dån do Quốc hội quyøt định theo 

đ÷ nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
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Câu 13.  Vð trí, vai trñ cûa đäi biểu Hội đồng 

nhån dån đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đäi biùu Hội đồng nhån dån là người đäi diûn cho ý 

chý, nguyûn vọng của Nhån dån địa phương; liön hû 

chðt chô với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực 

hiûn chø độ tiøp xúc, báo cáo với cử tri v÷ hoät động của 

münh và của Hội đồng nhån dån, trâ lời những yöu cæu, 

kiøn nghị của cử tri; xem xòt, đôn đốc viûc giâi quyøt 

khiøu näi, tố cáo.  

Đäi biùu Hội đồng nhån dån có nhiûm vụ vên động 

Nhån dån thực hiûn Hiøn pháp và pháp luêt, chýnh 

sách của Nhà nước, nghị quyøt của Hội đồng nhân dân, 

động viön Nhån dån tham gia quân lý nhà nước. Đäi 

biùu Hội đồng nhån dån bünh đîng trong thâo luên và 

quyøt định các vçn đ÷ thuộc nhiûm vụ, quy÷n hän của 

Hội đồng nhån dån. 

Câu 14.  Đäi biểu Hội đồng nhån dån cò những 

quyền gì? 

Trâ lời: 

Đäi biùu Hội đồng nhån dån có quy÷n chçt vçn Chủ 

tịch Ủy ban nhån dån, Phó Chủ tịch Ủy ban nhån dån, 

Ủy viön Ủy ban nhån dån, Chánh án Tòa án nhån dån, 

Viûn trưởng Viûn kiùm sát nhån dån cùng cçp.   
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 Đäi biùu Hội đồng nhån dån có quy÷n kiøn nghị 

Hội đồng nhån dån bỏ phiøu týn nhiûm đối với những 

người giữ chức vụ do Hội đồng nhån dån bæu; kiøn nghị 

tổ chức phiön họp chuyön đ÷, phiön họp đù giâi quyøt 

các công viûc phát sinh đột xuçt, phiön họp kýn của Hội 

đồng nhån dån và kiøn nghị v÷ những vçn đ÷ khác mà 

đäi biùu thçy cæn thiøt. 

 Đäi biùu Hội đồng nhån dån có quy÷n kiøn nghị 

các cơ quan, tổ chức, cá nhån áp dụng biûn pháp cæn 

thiøt đù thực hiûn Hiøn pháp, pháp luêt, bâo vû quy÷n 

và lợi ých của Nhà nước, quy÷n con người, quy÷n và lợi 

ých hợp pháp của công dån. 

Khi phát hiûn có hành vi vi phäm pháp luêt, gåy 

thiût häi đøn lợi ých của Nhà nước, quy÷n và lợi ých hợp 

pháp của tổ chức, cá nhån, đäi biùu Hội đồng nhån dån 

có quy÷n yöu cæu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành 

những biûn pháp cæn thiøt đù kịp thời chçm dứt hành 

vi vi phäm pháp luêt.  

Khi thực hiûn nhiûm vụ, quy÷n hän của đäi biùu, đäi 

biùu Hội đồng nhån dån có quy÷n yöu cæu cơ quan, tổ 

chức, cá nhån cung cçp thông tin, tài liûu liön quan đøn 

nhiûm vụ, quy÷n hän của cơ quan, tổ chức, cá nhån đó. 
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Câu 15.  Trách nhiệm cûa đäi biểu Hội đồng 

nhån dån đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đäi biùu Hội đồng nhån dån có trách nhiûm tham 

dự đæy đủ các kỳ họp, phiön họp Hội đồng nhån dån, 

tham gia thâo luên và biùu quyøt các vçn đ÷ thuộc 

nhiûm vụ, quy÷n hän của Hội đồng nhån dån. Đäi biùu 

Hội đồng nhån dån không tham dự kỳ họp, phiön họp 

thü phâi có lý do và phâi báo cáo trước với Chủ tịch Hội 

đồng nhån dån. Trường hợp đäi biùu Hội đồng nhån 

dån không tham dự các kỳ họp liön tục trong 01 nëm 

mà không có lý do thü Thường trực Hội đồng nhån dân 

phâi báo cáo Hội đồng nhån dån đù bãi nhiûm đäi biùu 

Hội đồng nhån dån đó.  

Đäi biùu Hội đồng nhån dån phâi liön hû chðt chô với 

cử tri nơi mình thực hiûn nhiûm vụ đäi biùu, chịu sự 

giám sát của cử tri, có trách nhiûm thu thêp và phân 

ánh trung thực ý kiøn, nguyûn vọng, kiøn nghị của cử 

tri; bâo vû quy÷n và lợi ých hợp pháp của cử tri; thực 

hiûn chø độ tiøp xúc cử tri và ýt nhçt mỗi nëm một læn 

báo cáo với cử tri v÷ hoät động của münh và của Hội 

đồng nhån dån nơi münh là đäi biùu, trâ lời những yêu 

cæu và kiøn nghị của cử tri. 

 Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhån dån, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån có trách nhiûm báo cáo với cử tri v÷ køt 
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quâ của kỳ họp, phổ biøn và giâi thých các nghị quyøt 

của Hội đồng nhån dån, vên động và cùng với Nhån 

dån thực hiûn các nghị quyøt đó.  

Đäi biùu Hội đồng nhån dån có trách nhiûm tiøp 

công dån theo quy định của pháp luêt. Khi nhên được 

khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị của công dån, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån có trách nhiûm nghiön cứu, kịp thời 

chuyùn đøn người có thèm quy÷n giâi quyøt và thông 

báo cho người khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị biøt; đôn đốc, 

theo dõi và giám sát viûc giâi quyøt. Người có thèm 

quy÷n giâi quyøt phâi thông báo cho đäi biùu Hội đồng 

nhån dån v÷ køt quâ giâi quyøt khiøu näi, tố cáo, kiøn 

nghị của công dån trong thời hän do pháp luêt quy 

định. Trong trường hợp xòt thçy viûc giâi quyøt khiøu 

näi, tố cáo, kiøn nghị không đúng pháp luêt, đäi biùu 

Hội đồng nhån dån có quy÷n gðp người đứng đæu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hữu quan đù tüm hiùu, yöu cæu 

xem xòt läi; khi cæn thiøt, đäi biùu Hội đồng nhån dån 

yöu cæu người đứng đæu cơ quan, tổ chức, đơn vị cçp 

trön trực tiøp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giâi quyøt.  

Câu 16.  Quyền miễn trÿ đối với đäi biểu Hội 

đồng nhån dån đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đäi biùu Hội đồng nhån dån có quy÷n miún trừ khi 

làm nhiûm vụ. Không được bít, giam, giữ, khởi tố đäi 
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biùu Hội đồng nhån dån, khám xòt nơi ở và nơi làm viûc 

của đäi biùu Hội đồng nhån dån nøu không có sự đồng ý 

của Hội đồng nhån dån hoðc trong thời gian Hội đồng 

nhån dån không họp, không có sự đồng ý của Thường 

trực Hội đồng nhån dån. Trường hợp đäi biùu Hội đồng 

nhån dån bị täm giữ vü phäm tội quâ tang thü cơ quan 

täm giữ phâi lêp tức báo cáo đù Hội đồng nhån dån hoðc 

Thường trực Hội đồng nhån dån xem xòt, quyøt định. 

Câu 17.  Cơ cå u t   chức cûa Hội đồng nhân 

dân đþợc quy đðnh nhþ thê   nào? 

Trâ lời: 

Hội đồng nhån dån có cơ quan thường trực là 

Thường trực Hội đồng nhån dån, thực hiûn những 

nhiûm vụ, quy÷n hän theo quy định của Luêt Tổ chức 

chýnh quy÷n địa phương và các quy định khác của pháp 

luêt có liön quan; chịu trách nhiûm và báo cáo công tác 

trước Hội đồng nhån dån. Thành viön của Thường trực 

Hội đồng nhån dån không thù đồng thời là thành viön 

của Ủy ban nhån dån cùng cçp. 

Ban của Hội đồng nhån dån là cơ quan của Hội 

đồng nhån dån, có nhiûm vụ thèm tra dự thâo nghị 

quyøt, báo cáo, đ÷ án trước khi trünh Hội đồng nhån dån, 

giám sát, kiøn nghị v÷ những vçn đ÷ thuộc lÿnh vực Ban 

phụ trách; chịu trách nhiûm và báo cáo công tác trước 

Hội đồng nhån dån. 
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Ngoài ra, ở Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, 

các đäi biùu Hội đồng nhån dån được bæu ở một hoðc 

nhi÷u đơn vị bæu cử hợp thành Tổ đäi biùu Hội đồng 

nhân dân.   

Hội đô  ng nhân dân cå p tþnh, cå p huyûn có cơ quan 

tham mưu, giúp viûc, phục vụ hoät động theo quy định 

của pháp luêt.  

Câu 18.  Tổ chức cûa Hội đồng nhån dån cçp 

tînh nhiệm kỳ 2021-2026 cò điểm gì mới? 

Trâ lời: 

Cën cứ quy định của Luêt số 47/2019/QH14 được 

Quốc hội thông qua ngày 22 ngày 11 nëm 2019 sửa đổi, 

bổ sung một số đi÷u của Luêt Tổ chức Chýnh phủ và 

Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương thü tổ chức của 

Hội đồng nhån dån cçp tþnh nhiûm kỳ 2021-2026 có sự 

thay đổi so với nhiûm kỳ 2016-2021 v÷ số lượng đäi 

biùu Hội đồng nhån dån, số lượng cçp phó và cơ cçu của 

Thường trực Hội đồng nhån dån. Cụ thù như sau: 

- Về số lượng đäi biểu Hội đồng nhân dân, Luêt Tổ 

chức chýnh quy÷n địa phương quy định tþnh mi÷n núi, 

vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bæu 50 đäi 

biùu; có trön 500.000 dån thü cứ thöm 50.000 dån được 

bæu thöm 01 đäi biùu, nhưng tổng số không quá 75 đäi 

biùu (giâm 10 đäi biùu); tþnh không thuộc trường hợp 

nêu trên có từ 01 triûu dån trở xuống được bæu 50 đäi 

biùu; có trön 01 triûu dån thü cứ thöm 70.000 dån được 
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bæu thöm 01 đäi biùu, nhưng tổng số không quá 85 đäi 

biùu (giâm 10 đäi biùu). Thành phố trực thuộc trung 

ương có từ 01 triûu dån trở xuống được bæu 50 đäi biùu; 

có trên 01 triûu dån thü cứ thöm 60.000 dån được bæu 

thêm 01 đäi biùu, nhưng tổng số không quá 85 đäi biùu 

(giâm 10 đäi biùu). Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chý Minh được bæu 95 đäi biùu (giâm 10 đäi biùu). 

- Về cơ cçu Thường trực Hội đồng nhån dån: Thường 

trực Hội đồng nhån dån cçp tþnh gồm Chủ tịch Hội đồng 

nhån dån, Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån, các Ủy viön 

là Trưởng ban của Hội đồng nhån dån cçp tþnh. Như 

vêy, trong cơ cçu của Hội đồng nhån dån cçp tþnh không 

có chức danh Chánh Vën phòng Hội đồng nhån dån.   

- Về số lượng cçp phó: Trường hợp Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân cçp tþnh là đäi biùu Hội đồng nhån dån 

hoät động chuyön trách thü có 01 Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhån dån; trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhån 

dân cçp tþnh là đäi biùu Hội đồng nhån dån hoät động 

không chuyên trách thì có 02 Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhån dån. Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån cçp tþnh là 

đäi biùu Hội đồng nhån dån hoät động chuyön trách. 

Câu 19. Tổ chức cûa Hội đồng nhån dån cçp 

huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cò điểm gì mới? 

Trâ lời: 

Cën cứ quy định của Luêt số 47/2019/QH14 được 

Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 nëm 2019 sửa 
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đổi, bổ sung một số đi÷u của Luêt Tổ chức Chýnh phủ 

và Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương thü tổ chức của 

Hội đồng nhån dån cçp huyûn nhiûm kỳ 2021-2026 có 

sự thay đổi so với nhiûm kỳ 2016-2021 theo hướng giâm 

số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån được bæu và giâm 

01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån. Cụ thù như sau: 

- Huyûn mi÷n núi, vùng cao, hâi đâo có từ 40.000 

dån trở xuống được bæu 30 đäi biùu; có trön 40.000 dân 

thü cứ thöm 7.000 dån được bæu thöm 01 đäi biùu, nhưng 

tổng số không quá 35 đäi biùu (giâm 05 đäi biùu).  

- Huyûn không thuộc trường hợp nöu trön, thị xã có 

từ 80.000 dån trở xuống được bæu 30 đäi biùu; có trên 

80.000 dân thì cứ thöm 15.000 dån được bæu thöm 01 

đäi biùu, nhưng tổng số không quá 35 đäi biùu (giâm 05 

đäi biùu).  

- Quên, thành phố thuộc tþnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương có từ 100.000 dån trở 

xuống được bæu 30 đäi biùu; có trön 100.000 dân thì cứ 

thêm 15.000 dån được bæu thöm 01 đäi biùu, nhưng 

tổng số không quá 35 đäi biùu (giâm 05 đäi biùu). 

- Số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån ở huyûn, 

quên, thị xã, thành phố thuộc tþnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành 

chính cçp xã trực thuộc trở lön do Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quyøt định theo đ÷ nghị của Thường trực Hội 
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đồng nhån dån cçp tþnh, nhưng tổng số không quá 40 

đäi biùu (giâm 05 đäi biùu).   

Thường trực Hội đồng nhån dån cçp huyûn gồm 

Chủ tịch Hội đồng nhån dån, một Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhån dån và các Ủy viön là Trưởng ban của Hội 

đồng nhån dån cçp huyûn. Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

cçp huyûn có thù là đäi biùu Hội đồng nhân dân hoät 

động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

cçp huyûn là đäi biùu Hội đồng nhân dân hoät động 

chuyên trách. 

Câu 20. Tổ chức cûa Hội đồng nhån dån cçp 

xã nhiệm kỳ 2021-2026 cò điểm gì mới? 

Trâ lời: 

Cën cứ quy định của Luêt số 47/2019/QH14 được 

Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 nëm 2019 sửa 

đổi, bổ sung một số đi÷u của Luêt Tổ chức Chýnh phủ 

và Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương thü tổ chức 

của Hội đồng nhån dån cçp xã nhiûm kỳ 2021-2026 

cũng có sự thay đổi so với nhiûm kỳ 2016-2021 v÷ số 

lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån được bæu và cơ cçu 

Thường trực Hội đồng nhån dån. Cụ thù như sau: 

- Xã, thị trçn mi÷n núi, vùng cao và hâi đâo có từ 

2.000 dån trở xuống được bæu 15 đäi biùu (đối với xã, 

thị trçn mi÷n núi, vùng cao và hâi đâo có từ 1.000 dån 

đøn 2.000 dån giâm 05 đäi biùu). 
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- Xã, thị trçn mi÷n núi, vùng cao và hâi đâo có trön 

2.000 dân đøn dưới 3.000 dån được bæu 19 đäi biùu 

(giâm 06 đäi biùu). 

- Xã, thị trçn mi÷n núi, vùng cao và hâi đâo có từ 

3.000 dån đøn 4.000 dån được bæu 21 đäi biùu; có trön 

4.000 dån thü cứ thöm 1.000 dån được bæu thöm 01 đäi 

biùu, nhưng tổng số không quá 30 đäi biùu (giâm 05 đäi 

biùu). 

- Xã, thị trçn không thuộc trường hợp nöu trön có 

từ 5.000 dån trở xuống được bæu 25 đäi biùu; có trön 

5.000 dån thü cứ thöm 2.500 dån được bæu thöm 01 đäi 

biùu, nhưng tổng số không quá 30 đäi biùu (giâm 05 đäi 

biùu).  

- Phường có từ 10.000 dån trở xuống được bæu 21 

đäi biùu (giâm 04 đäi biùu).  

- Phường có trön 10.000 dån thü cứ thöm 5.000 dån 

được bæu thöm 01 đäi biùu, nhưng tổng số không quá 

30 đäi biùu (giâm 05 đäi biùu). 

V÷ cơ cçu Thường trực Hội đồng nhån dån cçp xã, 

Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương quy định Thường 

trực Hội đồng nhån dån cçp xã gồm Chủ tịch Hội đồng 

nhån dån, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån và có 

thêm các Ủy viön là Trưởng ban của Hội đồng nhån 

dân cçp xã. Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån cçp xã là 

đäi biùu Hội đồng nhån dån hoät động chuyön trách. 
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Câu 21.  Nhiệm vý, quyền hän cûa Hội đ  ng 

nhân dân cçp tînh đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đi÷u 19 và Đi÷u 40 của Luêt Tổ chức chýnh quy÷n 

địa phương đã quy định cụ thù nhiûm vụ, quy÷n hän 

của Hội đồng nhån dån tþnh và Hội đồng nhån dån thành 

phố trực thuộc trung ương trong viûc tổ chức và bâo đâm 

viûc thi hành Hiøn pháp và pháp luêt; quyøt định các 

vçn đ÷ của địa phương trön các lÿnh vực: xåy dựng 

chýnh quy÷n, kinh tø, tài nguyön, môi trường, y tø, lao 

động và thực hiûn chýnh sách xã hội, công tác dån tộc, 

tôn giáo và quốc phòng, an ninh, bâo đâm trêt tự, an 

toàn xã hội. Đồng thời, Hội đồng nhån dån cçp tþnh còn 

thực hiûn nhiûm vụ giám sát viûc tuån theo Hiøn pháp 

và pháp luêt ở địa phương, viûc thực hiûn nghị quyøt 

của Hội đồng nhån dån tþnh; giám sát hoät động của 

Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban nhån dån, Tòa 

án nhån dån, Viûn kiùm sát nhån dån cùng cçp, Ban 

của Hội đồng nhån dån cçp münh; giám sát vën bân quy 

phäm pháp luêt của Ủy ban nhån dån cùng cçp và vën 

bân của Hội đồng nhån dån cçp huyûn; thực hiûn nhiûm 

vụ, quy÷n hän khác theo quy định của pháp luêt.  

Ngoài các nhiûm vụ, quy÷n hän nöu trön, Hội đồng 

nhån dån thành phố trực thuộc trung ương còn quyøt 

định quy hoäch, kø hoäch sử dụng đçt của thành phố 
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trực thuộc trung ương, bao gồm câ quy hoäch, kø hoäch 

sử dụng đçt của các quên, phường trực thuộc; quyøt định 

quy hoäch v÷ xåy dựng và phát triùn đô thị trong phäm 

vi được phån quy÷n; quyøt định các biûn pháp phát huy 

vai trò trung tåm kinh tø - xã hội của đô thị lớn trong 

mối liön hû với các địa phương trong vùng, khu vực và 

câ nước theo quy định của pháp luêt; quyøt định các 

biûn pháp quân lý dån cư ở thành phố và tổ chức đời 

sống dån cư đô thị; đi÷u chþnh dån cư theo quy hoäch, 

bâo đâm quy÷n và lợi ých hợp pháp của Nhån dån.  

Câu 22.  Nhiệm vý, quyền hän cûa Hội đ  ng 

nhân dân cçp huyện đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Theo quy định täi Đi÷u 26 của Luêt Tổ chức chýnh 

quy÷n địa phương, Hội đồng nhân dân huyện có 

nhiûm vụ tổ chức và bâo đâm viûc thi hành Hiøn pháp, 

pháp luêt ở địa phương; quyøt định những vçn đ÷ quan 

trọng của địa phương trên các lÿnh vực quốc phòng, an 

ninh, xåy dựng chýnh quy÷n, kinh tø, tài nguyön, môi 

trường, giáo dục, vën hóa - xã hội. Hội đồng nhån dån 

huyûn thực hiûn giám sát viûc tuån theo Hiøn pháp và 

pháp luêt ở địa phương, viûc thực hiûn nghị quyøt của 

Hội đồng nhån dån huyûn; giám sát hoät động của 

Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban nhån dån, Tòa 

án nhån dån, Viûn kiùm sát nhån dån cùng cçp, Ban 
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của Hội đồng nhån dån cçp münh; giám sát vën bân 

quy phäm pháp luêt của Ủy ban nhån dån cùng cçp và 

vën bân của Hội đồng nhån dån cçp xã; thực hiûn nhiûm 

vụ, quy÷n hän khác theo quy định của pháp luêt.  

Ngoài nhiûm vụ, quy÷n hän nöu trön, Hội đồng 

nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương theo quy 

định täi Đi÷u 54 của Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa 

phương còn có các nhiûm vụ, quy÷n hän sau đåy: 

- Quyøt định quy hoäch xåy dựng và phát triùn đô 

thị trön cơ sở quy hoäch của tþnh, thành phố trực thuộc 

trung ương đù trünh cơ quan nhà nước có thèm quy÷n 

xem xòt, phö duyût; quyøt định dự án đæu tư công trünh 

đô thị trön địa bàn theo quy định của pháp luêt. 

- Quyøt định các cơ chø, chýnh sách thu hút đæu tư 

phát triùn đô thị, chương trünh, kø hoäch xåy dựng công 

trünh hä tæng đô thị, giao thông theo quy định của pháp 

luêt. 

- Quyøt định biûn pháp quân lý dån cư và tổ chức 

đời sống dån cư, bâo đâm trêt tự công cộng, cânh quan 

đô thị trön địa bàn. 

Theo quy định täi Đi÷u 47 của Luêt Tổ chức chýnh 

quy÷n địa phương, Hội đồng nhân dân quận cơ bân 

cũng thực hiûn phæn lớn các nhiûm vụ, quy÷n hän như 

Hội đồng nhån dån huyûn. Tuy nhiön, đù phù hợp với 
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týnh chçt của quên thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương (quên không phâi là đơn vị hành chính đô thị 

hoàn toàn độc lêp mà là một bộ phên cçu thành, có týnh 

køt nối, liön thông cao của đô thị trực thuộc trung ương) 

nön Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương chủ yøu giao 

cho Hội đồng nhån dån quên quyøt định các vçn đ÷ liön 

quan đøn công tác nhån sự, tổ chức bộ máy, quyøt định 

các vçn đ÷ v÷ ngån sách và kø hoäch phát triùn kinh tø 

- xã hội, đæu tư công trön địa bàn và giám sát viûc tuån 

theo Hiøn pháp và pháp luêt ở địa phương. Nøu so sánh 

với Hội đồng nhån dån ở huyûn, thị xã, thành phố thuộc 

tþnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 

thü Hội đồng nhån dån quên không có thèm quy÷n quyøt 

định các biûn pháp thực hiûn nhiûm vụ v÷ quốc phòng, 

an ninh, các biûn pháp bâo đâm trêt tự, an toàn xã hội; 

quyøt định quy hoäch, kø hoäch phát triùn các ngành, 

lÿnh vực trön địa bàn; quyøt định các biûn pháp quân lý 

và sử dụng đçt đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước,Ė  

Câu 23. Nhiệm vý, quyền hän cûa Hội đ  ng 

nhân dân cçp xã đþợc quy đðnh nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Theo quy định täi Đi÷u 33 của Luêt Tổ chức chýnh 

quy÷n địa phương thü Hội đồng nhån dån xã có các 

nhiûm vụ, quy÷n hän sau đåy: 

- Ban hành nghị quyøt v÷ những vçn đ÷ thuộc 

nhiûm vụ, quy÷n hän của Hội đồng nhån dån xã. 
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- Quyøt định biûn pháp bâo đâm trêt tự, an toàn xã 

hội, đçu tranh, phòng, chống tội phäm và các hành vi vi 

phäm pháp luêt khác, phòng, chống quan liöu, tham 

nhũng trong phäm vi được phån quy÷n; biûn pháp bâo 

vû tài sân của cơ quan, tổ chức, bâo hộ týnh mäng, tự 

do, danh dự, nhån phèm, tài sân, các quy÷n và lợi ých 

hợp pháp khác của công dån trön địa bàn xã. 

- Bæu, miún nhiûm, bãi nhiûm Chủ tịch Hội đồng 

nhån dån, Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån, Trưởng 

ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhån dån xã; bæu, 

miún nhiûm, bãi nhiûm Chủ tịch Ủy ban nhån dån, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhån dån và các Ủy viön Ủy ban nhån 

dân xã. 

- Thông qua kø hoäch phát triùn kinh tø - xã hội 

hìng nëm của xã, trước khi trünh Ủy ban nhån dån 

huyûn, thị xã, thành phố thuộc tþnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương phö duyût. Quyøt định 

dự toán thu ngån sách nhà nước trön địa bàn; dự toán 

thu, chi ngân sách xã; đi÷u chþnh dự toán ngån sách xã 

trong trường hợp cæn thiøt; phö chuèn quyøt toán ngån 

sách xã. Quyøt định chủ trương đæu tư chương trünh, 

dự án của xã trong phäm vi được phån quy÷n. 

- Giám sát viûc tuån theo Hiøn pháp và pháp luêt ở 

địa phương, viûc thực hiûn nghị quyøt của Hội đồng 

nhån dån xã; giám sát hoät động của Thường trực Hội 

đồng nhån dån, Ủy ban nhån dån cùng cçp, Ban của 
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Hội đồng nhån dån cçp münh; giám sát vën bân quy 

phäm pháp luêt của Ủy ban nhån dån cùng cçp. 

- Lçy phiøu týn nhiûm, bỏ phiøu týn nhiûm đối với 

người giữ chức vụ do Hội đồng nhån dån xã bæu. 

- Bãi nhiûm đäi biùu Hội đồng nhån dån xã và chçp 

nhên viûc đäi biùu Hội đồng nhån dån xã xin thôi làm 

nhiûm vụ đäi biùu. 

- Bãi bỏ một phæn hoðc toàn bộ vën bân trái pháp 

luêt của Ủy ban nhån dån, Chủ tịch Ủy ban nhån dån xã. 

Đối với Hội đ  ng nhân dân phường, thị trấn, 

theo quy định täi Đi÷u 61 và Đi÷u 68 của Luêt Tổ chức 

chýnh quy÷n địa phương thü nhiûm vụ, quy÷n hän của 

Hội đồng nhån dån phường, thị trçn cơ bân giống như 

nhiûm vụ, quy÷n hän của Hội đồng nhån dån xã, trừ 

nhiûm vụ quyøt định biûn pháp bâo đâm trêt tự, an 

toàn xã hội, đçu tranh, phòng, chống tội phäm và các 

hành vi vi phäm pháp luêt khác, phòng, chống quan 

liöu, tham nhũng trong phäm vi được phån quy÷n; biûn 

pháp bâo vû tài sân của cơ quan, tổ chức, bâo hộ týnh 

mäng, tự do, danh dự, nhån phèm, tài sân, các quy÷n 

và lợi ých hợp pháp khác của công dån trön địa bàn 

phường, thị trçn do nội dung này thuộc thèm quy÷n 

quyøt định của Hội đồng nhån dån cçp trön đù bâo đâm 

týnh đồng bộ, têp trung trong quân lý đô thị. 

Đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån 

phâi đáp ứng những tiöu chuèn gü? 
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Đäi biùu Quốc hội phâi đáp ứng các tiöu chuèn được 

quy định täi Đi÷u 22 của Luêt Tổ chức Quốc hội, đäi 

biùu Hội đồng nhån dån phâi đáp ứng các tiêu chuèn 

được quy định Đi÷u 7 của Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa 

phương. Đó là:  

- Trung thành với Tổ quốc, Nhån dån và Hiøn pháp, 

phçn đçu thực hiûn công cuộc đổi mới, vü mục tiöu dån 

giàu, nước mänh, dån chủ, công bìng, vën minh. 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Viût Nam. 

- Có phèm chçt đäo đức tốt, cæn, kiûm, liöm, chýnh, 

chý công vô tư, gương méu chçp hành pháp luêt; có bân 

lÿnh, kiön quyøt đçu tranh chống tham nhũng, lãng 

phý, mọi biùu hiûn quan liöu, hách dịch, cửa quy÷n và 

các hành vi vi phäm pháp luêt khác. 

- Có trünh độ vën hóa, chuyön môn, có đủ nëng lực, 

sức khỏe, kinh nghiûm công tác và uy týn đù thực hiûn 

nhiûm vụ.  

- Liön hû chðt chô với Nhån dån, líng nghe ý kiøn 

của Nhån dån, được Nhån dån týn nhiûm. 

- Có đi÷u kiûn tham gia hoät động của Quốc hội, 

Hội đồng nhån dån. 

Câu 24.  Quyền bæu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? 

Trâ lời: 

Quy÷n bæu cử là quy÷n cơ bân của công dån theo 

quy định của pháp luêt trong viûc được lựa chọn người 
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đäi biùu của münh vào cơ quan quy÷n lực nhà nước. 

Quy÷n bæu cử bao gồm viûc giới thiûu người ứng cử và 

bỏ phiøu bæu cử đù lựa chọn người đäi diûn cho münh täi 

Quốc hội và Hội đồng nhån dån các cçp. 

Quy÷n ứng cử là quy÷n cơ bân của công dån khi 

đáp ứng đủ các tiöu chuèn, đi÷u kiûn theo quy định của 

pháp luêt thü có thù thù hiûn nguyûn vọng của münh 

được ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån. 

Đi÷u 27 của Hiøn pháp và Đi÷u 2 của Luêt Bæu cử 

đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån quy 

định: Týnh đøn ngày bæu cử được công bố, công dån 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghÿa Viût Nam đủ 18 tuổi 

trở lön có quy÷n bæu cử và đủ 21 tuổi trở lön có quy÷n 

ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhån dån các cçp. 

Câu 25.  Täi sao nòi bæu cử là quyền và nghïa 

vý cûa c ng dån? 

Trâ lời: 

Quy÷n bæu cử là quy÷n chýnh trị cơ bân của công 

dån được Hiøn pháp và pháp luêt quy định nhìm bâo 

đâm cho mọi công dån có đủ đi÷u kiûn thực hiûn viûc 

lựa chọn người đäi biùu của münh vào cơ quan quy÷n 

lực nhà nước. Quy÷n của công dån không tách rời nghÿa 

vụ của công dån. 

Thông qua bæu cử, công dån trực tiøp bỏ phiøu bæu 

người đäi diûn cho ý chý, nguyûn vọng và quy÷n làm chủ 
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của münh, thay mðt münh thực hiûn quy÷n lực nhà 

nước, góp phæn thiøt lêp bộ máy nhà nước đù tiøn hành 

các hoät động quân lý xã hội. Vü vêy, thực hiûn bæu cử 

là trách nhiûm của công dån đối với đçt nước. 

Câu 26.  Việc bæu cử đäi biểu Quốc hội, đäi biểu 

Hội đồng nhån dån đþợc tiến hành theo những 

nguyên tíc nào? 

Trâ lời: 

Theo quy định täi Đi÷u 7 của Hiøn pháp nëm 2013 

và Đi÷u 1 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån, viûc bæu cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån được tiøn hành theo các 

nguyön tíc sau đåy: 

- Nguyön tíc bæu cử phổ thông. 

- Nguyön tíc bünh đîng. 

- Nguyön tíc bæu cử trực tiøp. 

- Nguyön tíc bỏ phiøu kýn. 

Câu 27.  Thế nào là nguyên tíc phổ th ng trong 

bæu cử? 

Trâ lời: 

Nguyên tíc bæu cử phô  thông là một trong những 

nguyên tíc cơ bân của chö   độ bå u cử. Theo nguyên tíc 

này, mọi công dån, không phån biût dån tộc, giới týnh, 
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thành phæn xã hội, týn ngưỡng, tôn giáo, trünh độ vën 

hóa, ngh÷ nghiûp, đủ 18 tuổi trở lön đ÷u có quy÷n bæu 

cử và đủ 21 tuổi trở lön đ÷u có quy÷n ứng cử đäi biùu 

Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån theo quy 

định của pháp luêt (trừ những người bị tước quyö  n bå u 

cử theo bân án, quyøt định của Tòa án đã có hiûu lực 

pháp luêt hoðc người bị køt án tử hünh đang trong thời 

gian chờ thi hành án, người đang chçp hành hünh phät 

tù mà không được hưởng án treo, người mçt nëng lực 

hành vi dån sự). Nguyön tíc này thö  hiûn tính công 

khai, dân chủ rộng rãi, đòi hỏi sự bâo đâm đö  công dân 

thực hiûn quyö n bå u cử và ứng cử của mình. 

Câu 28.  Thế nào là nguyên tíc bình đîng trong 

bæu cử? 

Trâ lời: 

Bình đîng là một nguyên tíc quan trọng xuyön 

suô t quá trình bå u cử, từ khi lêp danh sách cử tri cho 

đö n khi xác định kö t quâ bå u cử. Nguyên tíc này nhìm 

bâo đâm týnh khách quan, không thiön vị đù mọi công 

dån đ÷u có khâ nëng như nhau tham gia bæu cử và ứng 

cử; nghiöm cçm mọi sự phån biût, kỳ thị dưới bçt cứ 

hünh thức nào. Nguyön tíc bünh đîng trong bæu cử được 

thù hiûn như sau: 

- Mỗi công dån chþ được ghi tön vào một danh sách 

cử tri ở nơi münh cư trú. 
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- Mỗi người chþ được ghi tön vào Danh sách những 

người ứng cử ở 01 đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội hoðc 

01 đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån thuộc 01 

đơn vị hành chýnh ở cçp tương ứng.  

- Mỗi cử tri chþ được bỏ 01 phiøu bæu đäi biùu Quốc 

hội và 01 phiøu bæu đäi biùu Hội đồng nhån dån ở mỗi 

cçp. 

- Giá trị phiøu bæu của mọi cử tri như nhau mà 

không có sự phån biût. 

Nguyön tíc bünh đîng đòi hỏi phâi có sự phån bổ 

hợp lý cơ cçu, thành phæn, số lượng người được giới 

thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån 

dån các cçp, số lượng đäi biùu được bæu ở từng địa 

phương, bâo đâm tính đäi diûn của các vùng, mi÷n, địa 

phương, các tæng lớp xã hội; các dån tộc thiùu số và phụ 

nữ có tỷ lû đäi diûn hợp lý trong Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân.  

Câu 29.  Thế nào là nguyên tíc bæu cử trực tiếp? 

Trâ lời: 

Bæu cử trực tiøp là viûc cử tri trực tiøp đi bæu cử, tự 

bỏ lá phiøu của münh vào hòm phiøu đù lựa chọn người 

đủ týn nhiûm vào cơ quan quy÷n lực nhà nước. Đi÷u 69 

của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån quy định: Cử tri không được nhờ người khác 
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bæu hộ, bæu thay hoðc bæu bìng cách gửi thư. Trường 

hợp cử tri không thù tự viøt được phiøu bæu thü nhờ 

người khác viøt hộ, nhưng phâi tự münh bỏ phiøu; người 

viøt hộ phâi bâo đâm bý mêt phiøu bæu của cử tri. 

Trường hợp cử tri vü khuyøt têt không tự bỏ phiøu được 

thü nhờ người khác bỏ phiøu vào hòm phiøu. 

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yøu, khuyøt têt 

không thù đøn phòng bỏ phiøu được thü Tổ bæu cử mang 

hòm phiøu phụ và phiøu bæu đøn chỗ ở, chỗ đi÷u trị của 

cử tri đù cử tri nhên phiøu bæu và thực hiûn viûc bæu 

cử. Đối với cử tri là người đang bị täm giam, người đang 

chçp hành biûn pháp đưa vào cơ sở giáo dục bít buộc, 

cơ sở cai nghiûn bít buộc mà träi täm giam, cơ sở giáo 

dục bít buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộc không tổ chức 

khu vực bỏ phiøu riöng hoðc cử tri là người đang bị täm 

giữ täi nhà täm giữ thü Tổ bæu cử mang hòm phiøu phụ 

và phiøu bæu đøn träi täm giam, nhà täm giữ, cơ sở giáo 

dục bít buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộc đù cử tri nhên 

phiøu bæu và thực hiûn viûc bæu cử.  

Câu 30.  Thế nào là nguyên tíc bó phiếu kín? 

Trâ lời: 

Nguyön tíc bỏ phiøu kýn bâo đâm cho cử tri tự do 

lựa chọn người münh týn nhiûm mà không bị tác động 

bởi những đi÷u kiûn và yøu tố bön ngoài. Theo đó, cử tri 

bæu ai, không bæu ai đ÷u được bâo đâm bý mêt. Cử tri 
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viøt phiøu bæu trong khu vực riöng, không ai được xem, 

kù câ thành viön Tổ bæu cử; không ai được biøt và can 

thiûp vào viûc viøt phiøu bæu của cử tri. Cử tri tự münh 

bỏ phiøu vào hòm phiøu. 

Câu 31.  Thế nào là bæu cử dån chû, đúng 

pháp luêt? 

Trâ lời: 

Một cuộc bæu cử được coi là bæu cử dån chủ và đúng 

pháp luêt phâi đâm bâo các yøu tố sau đåy: 

- Viûc bæu cử phâi tiøn hành theo nguyön tíc phổ 

thông, bünh đîng, trực tiøp và bỏ phiøu kýn. 

- Bâo đâm các quy÷n bæu cử, ứng cử, vên động bæu 

cử. Quy định cụ thù những trường hợp bị tước quy÷n 

bæu cử, ứng cử; những trường hợp không được thực hiûn 

quy÷n bæu cử, ứng cử và những trường hợp không tham 

gia bæu cử.  

- Quy định rõ quy trünh, thủ tục giới thiûu người 

ứng cử, hiûp thương, bæu cử läi, bæu cử thöm, bæu cử bổ 

sung đù đâm bâo lựa chọn được những người tiöu biùu, 

xứng đáng làm đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng 

nhân dân. 

- Bâo đâm quy÷n của cử tri nơi người ứng cử công 

tác (hoðc làm viûc), cư trú được nhên xòt, bày tỏ ý kiøn 

của münh v÷ sự týn nhiûm đối với người ứng cử. 
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- Quy định rõ tổ chức, nhiûm vụ, quy÷n hän của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác bæu cử. 

- Viûc giâi quyøt các kiøn nghị, khiøu näi, tố cáo v÷ 

bæu cử phâi được thực hiûn nghiöm túc, nhanh chóng; 

các vi phäm v÷ bæu cử phâi được xử lý nghiöm minh, 

đúng pháp luêt. 

Câu 32.  Tổng số đäi biểu Quốc hội khòa XV 

đþợc bæu là bao nhiêu ngþời? Việc dự kiến cơ cçu, 

thành phæn những ngþời đþợc giới thiệu ứng cử đäi 

biểu Quốc hội khòa XV đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Täi cuộc bæu cử læn này, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội đã dự kiøn tổng số đäi biùu Quốc hội khóa XV được 

bæu là 500 đäi biùu. 

Đi÷u 8 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån quy định: Cën cứ vào dự kiøn 

số lượng đäi biùu Quốc hội được bæu, sau khi thống 

nhçt ý kiøn với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam và đäi diûn các tổ chức 

chýnh trị - xã hội, chêm nhçt là 105 ngày trước ngày 

bæu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiøn cơ cçu, 

thành phæn đäi biùu Quốc hội; số lượng người của tổ 

chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, 

lực lượng vũ trang nhån dån, cơ quan nhà nước ở trung 
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ương và địa phương được giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Quốc hội đù bâo đâm tỷ lû đäi diûn hợp lý của các tæng 

lớp nhân dân trong Quốc hội. Thực hiûn quy định nói 

trên, ngày 23/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 

thông qua Nghị quyøt số 1193/NQ-UBTVQH14 đù dự 

kiøn số lượng người của tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh 

trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhån 

dån, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được 

giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

Dự kiøn cơ cçu, thành phæn và phån bổ số lượng 

người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội được gửi đøn Hội đồng bæu cử 

quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam, Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, Ban Thường trực Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh. 

Câu 33. Việc phån bổ số lþợng đäi biểu Quốc 

hội đþợc bæu ở mỗi tînh, thành phố trực thuộc 

trung þơng do cơ quan nào dự kiến và theo cën 

cứ nào? 

Trâ lời: 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan có thèm 

quy÷n phån bổ số lượng đäi biùu Quốc hội được bæu ở 

mỗi tþnh, thành phố trực thuộc trung ương. Viûc phån 
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bổ số lượng đäi biùu Quốc hội được bæu ở mỗi tþnh, 

thành phố trực thuộc trung ương được xác định theo các 

cën cứ sau đåy: 

- Mỗi tþnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít 

nhçt 03 đäi biùu cư trú và làm viûc täi địa phương.  

- Số lượng đäi biùu tiøp theo được týnh theo số dån 

và đðc điùm của mỗi địa phương, bâo đâm tổng số đäi 

biùu Quốc hội dự kiøn được bæu là 500 người. 

- Bâo đâm mỗi tþnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có ýt nhçt là 06 đäi biùu Quốc hội. 

Dự kiøn phån bổ đäi biùu Trung ương ứng cử ở địa 

phương được thực hiûn theo nguyön tíc sau đåy: 

- Đoàn đäi biùu Quốc hội có 06 đäi biùu thü có 02 

đäi biùu Trung ương. 

- Đoàn đäi biùu Quốc hội có 07 đäi biùu thü có 03 

đäi biùu Trung ương. 

- Đoàn đäi biùu Quốc hội có 08 đäi biùu thü có 03-04 

đäi biùu Trung ương. 

- Đoàn đäi biùu Quốc hội có 09 đäi biùu thì có 04 

đäi biùu Trung ương. 

- Đoàn đäi biùu Quốc hội có 11 đøn 14 đäi biùu thü 

có 05-07 đäi biùu Trung ương. 

- Đoàn đäi biùu Quốc hội có 29-30 đäi biùu thü có 

14-15 đäi biùu Trung ương. 
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Câu 34.  Số ngþời đþợc giới thiệu ứng cử là 

phý nữ, là ngþời dån tộc thiểu số đþợc quy đðnh 

nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Số lượng phụ nữ được giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiøn trön 

cơ sở đ÷ nghị của Đoàn chủ tịch Ban chçp hành trung 

ương Hội liön hiûp phụ nữ Viût Nam, bâo đâm có ýt 

nhçt 35% tổng số người trong danh sách chýnh thức 

những người ứng cử đäi biùu Quốc hội là phụ nữ. 

Số lượng người dån tộc thiùu số được giới thiûu ứng 

cử đäi biùu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự 

kiøn trön cơ sở đ÷ nghị của Hội đồng Dån tộc của Quốc 

hội, bâo đâm có ýt nhçt 18% tổng số người trong danh 

sách chýnh thức những người ứng cử đäi biùu Quốc hội 

là người dån tộc thiùu số. 

Số người được giới thiûu đù ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån các cçp cũng phâi bâo đâm có ýt nhçt 

35% tổng số người trong danh sách chýnh thức những 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån là phụ nữ; số 

lượng người ứng cử là người dån tộc thiùu số được xác 

định phù hợp với tünh hünh cụ thù của từng địa phương. 
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Câu 35. Nguyên tíc xác đðnh tổng số đäi biểu 

Hội đồng nhån dån cçp tînh đþợc quy đðnh nhþ 

thế nào? 

Trâ lời: 

Viûc xác định tổng số đäi biùu Hội đồng nhån dån 

tþnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiûn 

theo nguyön tíc: 

- Tþnh mi÷n núi, vùng cao có từ 500.000 dån trở 

xuống được bæu 50 đäi biùu; có trön 500.000 dån thü cứ 

thêm 50.000 dân được bæu thöm 01 đäi biùu, nhưng 

tổng số không quá 75 đäi biùu. Viûc xác định tþnh mi÷n 

núi, vùng cao đù làm cën cứ xác định số lượng đäi biùu 

Hội đồng nhån dån được bæu cën cứ vào vën bân, quyøt 

định còn hiûu lực pháp luêt của cơ quan nhà nước có 

thèm quy÷n. Täi Nghị quyøt số 1187/NQ-UBTVQH14 

ngày 11 tháng 01 nëm 2021 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội v÷ Hướng dén viûc xác định dự kiøn cơ cçu, 

thành phæn và phån bổ số lượng người được giới thiûu 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 

2021-2026 đã giao Bộ Nội vụ chủ trü, phối hợp với Ủy 

ban Dån tộc và các cơ quan có liön quan rà soát, têp 

hợp các vën bân, quyøt định còn hiûu lực pháp luêt đã 

được cơ quan nhà nước có thèm quy÷n ban hành đù xác 

định đơn vị hành chýnh mi÷n núi, vùng cao và công bố 

trên Trang thông tin điûn tử của Hội đồng bæu cử quốc 

gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn). 

http://hoidongbau/
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- Tþnh không thuộc trường hợp nöu trön có từ 

1.000.000 dån trở xuống được bæu 50 đäi biùu; có trön 

1.000.000 dån thü cứ thöm 70.000 dån được bæu thöm 

01 đäi biùu, nhưng tổng số không quá 85 đäi biùu.  

- Thành phố trực thuộc trung ương có từ 1.000.000 

dån trở xuống được bæu 50 đäi biùu; có trön 1.000.000 

dån thü cứ thöm 60 nghün dån được bæu thöm 01 đäi 

biùu, nhưng tổng số không quá 85 đäi biùu.  

- Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chý Minh được 

bæu 95 đäi biùu. 

Theo quy định täi Nghị quyøt số 1187/NQ-UBTV 

QH14 ngày 11 tháng 01 nëm 2021 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, dån số của từng đơn vị hành chýnh đù làm 

cën cứ xác định số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån 

được bæu được xác định theo số liûu thống kö dån số do 

cơ quan thống kö cçp tþnh công bố täi thời điùm gæn 

nhçt týnh đøn ngày 31 tháng 12 nëm 2020. 

Câu 36. Nguyên tíc xác đðnh tổng số đäi biểu 

Hội đồng nhån dån cçp huyện đþợc quy đðnh nhþ 

thế nào?  

Trâ lời: 

Viûc xác định tổng số đäi biùu Hội đồng nhån dån 

cçp huyûn được thực hiûn theo nguyön tíc: 

- Huyûn mi÷n núi, vùng cao, hâi đâo có từ 40.000 

dån trở xuống được bæu 30 đäi biùu; có trön 40.000 dân 



53 

thü cứ thöm 7.000 dån được bæu thöm 01 đäi biùu, 

nhưng tổng số không quá 35 đäi biùu. Viûc xác định 

huyûn mi÷n núi, vùng cao, hâi đâo đù làm cën cứ xác 

định số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån được bæu cën 

cứ vào vën bân, quyøt định còn hiûu lực pháp luêt của 

cơ quan nhà nước có thèm quy÷n. Täi Nghị quyøt số 

1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 nëm 2021 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội v÷ Hướng dén viûc xác định 

dự kiøn cơ cçu, thành phæn và phån bổ số lượng người 

được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các 

cçp nhiûm kỳ 2021-2026 đã giao Bộ Nội vụ chủ trü, phối 

hợp với Ủy ban Dån tộc và các cơ quan có liön quan rà 

soát, têp hợp các vën bân, quyøt định còn hiûu lực pháp 

luêt đã được cơ quan nhà nước có thèm quy÷n ban hành 

đù xác định đơn vị hành chýnh mi÷n núi, vùng cao, hâi 

đâo và công bố trön Trang thông tin điûn tử của Hội 

đồng bæu cử quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn). 

- Huyûn không thuộc trường hợp nöu trön, thị xã có 

từ 80.000 dån trở xuống được bæu 30 đäi biùu; có trön 

80.000 dån thü cứ thöm 15.000 dån được bæu thöm 01 

đäi biùu, nhưng tổng số không quá 35 đäi biùu.  

- Quên, thành phố thuộc tþnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương có từ 100.000 dån trở 

xuống được bæu 30 đäi biùu; có trön 100.000 dån thü cứ 

thêm 15.000 dån được bæu thöm 01 đäi biùu, nhưng 

tổng số không quá 35 đäi biùu. 

http://hoidongbau/
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- Số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån ở huyûn, 

quên, thị xã, thành phố thuộc tþnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành 

chýnh cçp xã trực thuộc trở lön do Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quyøt định theo đ÷ nghị của Thường trực Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh, nhưng tổng số không quá 40 

đäi biùu.   

Täi kỳ bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm 

kỳ 2021-2026, trön câ nước có tổng cộng 29 đơn vị cçp 

huyûn (thuộc 11 tþnh, thành phố trực thuộc trung ương) 

có từ 30 đơn vị hành chýnh cçp xã trở lön. Trön cơ sở đ÷ 

nghị của các địa phương cũng như bâo đâm cån đối 

chung v÷ tỷ lû dån số và số đơn vị hành chýnh trực 

thuộc của từng địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội đã xem xòt và ra nghị quyøt quyøt định số lượng đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn nhiûm kỳ 2021-

2026 cụ thù (từ 37 đøn 40 đäi biùu) cho từng huyûn, thị 

xã, thành phố thuộc tþnh và thành phố Thủ Đức thuộc 

phäm vi đối tượng nêu trên. 

Câu 37.  Nguyên tíc xác đðnh tổng số đäi biểu 

Hội đồng nhån dån cçp xã đþợc quy đðnh nhþ thế 

nào?  

Trâ lời: 

Viûc xác định tổng số đäi biùu Hội đồng nhån dån 

cçp xã được thực hiûn theo nguyön tíc: 
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- Xã, thị trçn mi÷n núi, vùng cao và hâi đâo có từ 

2.000 dån trở xuống được bæu 15 đäi biùu. 

- Xã, thị trçn mi÷n núi, vùng cao và hâi đâo có trön 

2.000 dån đøn dưới 3.000 dån được bæu 19 đäi biùu. 

- Xã, thị trçn mi÷n núi, vùng cao và hâi đâo có từ 

3.000 dån đøn 4.000 dån được bæu 21 đäi biùu; có trön 

4.000 dån thü cứ thöm 1.000 dån được bæu thöm 01 đäi 

biùu, nhưng tổng số không quá 30 đäi biùu. 

Viûc xác định xã mi÷n núi, vùng cao, hâi đâo đù 

làm cën cứ xác định số lượng đäi biùu Hội đồng nhån 

dån được bæu cën cứ vào vën bân, quyøt định còn hiûu 

lực pháp luêt của cơ quan nhà nước có thèm quy÷n. Täi 

Nghị quyøt số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 

nëm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v÷ Hướng 

dén viûc xác định dự kiøn cơ cçu, thành phæn và phån 

bổ số lượng người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 đã giao Bộ 

Nội vụ chủ trü, phối hợp với Ủy ban Dån tộc và các cơ 

quan có liön quan rà soát, têp hợp các vën bân, quyøt 

định còn hiûu lực pháp luêt đã được cơ quan nhà nước 

có thèm quy÷n ban hành đù xác định đơn vị hành chýnh 

mi÷n núi, vùng cao, hâi đâo và công bố trön Trang 

thông tin điûn tử của Hội đồng bæu cử quốc gia 

(http://hoidongbaucu.quochoi.vn). 

- Xã, thị trçn không thuộc trường hợp nöu trön có 

từ 5.000 dån trở xuống được bæu 25 đäi biùu; có trön 

http://hoidongbau/
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5.000 dån thü cứ thöm 2.500 dån được bæu thöm 01 đäi 

biùu, nhưng tổng số không quá 30 đäi biùu.  

- Phường có từ 10.000 dån trở xuống được bæu 21 

đäi biùu. 

- Phường có trön 10.000 dån thü cứ thöm 5.000 dån 

được bæu thöm 01 đäi biùu, nhưng tổng số không quá 

30 đäi biùu. 

Câu 38.  Trþờng hợp số dån dùng để tính số 

lþợng đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc bæu ở mỗi 

đơn vð hành chính cñn dþ thì cò đþợc làm trñn số 

không? 

Trâ lời: 

Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương nëm 2015 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số đi÷u nëm 2019 và Nghị 

quyøt số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 nëm 

2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định cụ 

thù nguyön tíc xác định số lượng đäi biùu HĐND đối 

với từng loäi đơn vị hành chýnh: tþnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; huyûn, quên, thị xã, thành phố thuộc 

tþnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

xã, phường, thị trçn cën cứ vào dån số, đðc điùm (mi÷n 

núi, vùng cao, hâi đâo) và số lượng đơn vị hành chýnh 

trực thuộc. Chîng hän: 

- Tþnh mi÷n núi, vùng cao có từ 500.000 dån trở 

xuống được bæu 50 đäi biùu; có trön 500.000 dån thü cứ 
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thöm 50.000 dån được bæu thöm một đäi biùu, nhưng 

tổng số không quá 75 đäi biùu. 

- Huyûn không thuộc trường hợp quy định täi điùm 

a khoân 1 Đi÷u 25 của Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa 

phương có từ 80.000 dån trở xuống được bæu 30 đäi 

biùu; có trön 80.000 dån thü cứ thöm 15.000 dån được 

bæu thöm một đäi biùu, nhưng tổng số không quá 35 đäi 

biùu.  

- Phường có từ 10.000 dån trở xuống được bæu 21 

đäi biùu; phường có trön 10 nghün dån thü cứ thöm 

5.000 dån được bæu thöm một đäi biùu, nhưng tổng số 

không quá 30 đäi biùu. 

Thực hiûn đúng các quy định nöu trön thü nøu số 

lượng dån tëng thöm (so với mức chuèn đæu tiön) ở 01 

đơn vị hành chýnh đáp ứng đủ đi÷u kiûn đù bæu thöm 

01 đäi biùu thü mới được týnh thöm 01 đäi biùu vào tổng 

số đäi biùu Hội đồng nhån dån được bæu ở đơn vị hành 

chýnh đó (tức là không có viûc chia bünh quån và làm 

tròn số). Vý dụ: täi phường X có tổng số dån là 14.000 

người thü số đäi biùu Hội đồng nhån dån phường được 

bæu vén chþ là 21 đäi biùu bởi số dån tëng thöm so với 

tiöu chuèn 10.000 dån chþ có 4.000 người (thçp hơn mức 

5000 dån đù được tëng thöm 01 đäi biùu theo quy định 

của Luêt). Täi tþnh Y có dån số là 1.541.829 người (týnh 

đøn thời điùm ngày 31 tháng 12 nëm 2020), cën cứ theo 

quy định của Luêt sô được bæu 50 đäi biùu Hội đồng 
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nhån dån cçp tþnh ứng với 500.000 dån đæu tiön và 

thöm 20 đäi biùu ứng với 1.000.000 dån tiøp theo 

(50.000 người x 20 læn); số dån còn läi là 41.829 người ýt 

hơn 50.000 người, chưa đủ đù bæu thöm 01 đäi biùu nön 

không được týnh nữa. Như vêy, tổng số đäi biùu Hội 

đồng nhån dån tþnh Y nhiûm kỳ 2021-2026 được bæu là 

70 đäi biùu. 

Câu 39. Việc xác đðnh dự kiến cơ cçu, thành 

phæn và phån bổ số lþợng ngþời đþợc giới thiệu 

ứng cử đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp 

nhiệm kỳ 2021-2026 đþợc thực hiện nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Cën cứ vào số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån 

được bæu, nguyön tíc v÷ viûc bâo đâm số dư khi lêp 

danh sách người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

quy định täi khoân 3 Đi÷u 58 của Luêt Bæu cử đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån, Thường trực 

Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, cçp xã, sau khi 

thống nhçt ý kiøn với Ban Thường trực Ủy ban Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam và Ủy ban nhån dån cùng cçp, 

dự kiøn cụ thù cơ cçu, thành phæn, phån bổ số lượng 

người của tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ 

chức xã hội, đơn vị vũ trang nhån dån, cơ quan nhà 

nước ở cçp münh và các đơn vị hành chýnh cçp dưới (đối 

với cçp tþnh, cçp huyûn), các thôn, tổ dån phố (đối với 
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cçp xã), đơn vị sự nghiûp, tổ chức kinh tø trön địa bàn 

được giới thiûu đù ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở 

đơn vị hành chýnh cçp mình. 

Viûc dự kiøn cơ cçu, thành phæn, phån bổ số lượng 

người được giới thiûu đù ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån ở mỗi đơn vị hành chýnh phâi bâo đâm dån chủ, 

công tåm, khách quan, minh bäch; coi trọng chçt lượng, 

lựa chọn đäi biùu là những người tiöu biùu v÷ phèm 

chçt, đäo đức, uy týn, trý tuû; đồng thời bâo đâm cơ cçu 

hợp lý trong các tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã 

hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhån dån, cơ quan 

nhà nước ở cçp münh và các đơn vị hành chýnh cçp dưới 

(đối với cçp tþnh, cçp huyûn), các thôn, tổ dån phố (đối 

với cçp xã), đơn vị sự nghiûp, tổ chức kinh tø trön địa 

bàn; có đäi diûn của các thành phæn xã hội, ngh÷ nghiûp, 

tôn giáo, độ tuổi và đáp ứng các yöu cæu sau đåy: 

- Bâo đâm có ýt nhçt là 35% tổng số người trong 

danh sách chýnh thức những người ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån là phụ nữ; phçn đçu tỷ lû phụ nữ trúng 

cử là khoâng 30% tổng số đäi biùu Hội đồng nhån dån.  

- Bâo đâm tỷ lû hợp lý người trong danh sách chýnh 

thức những người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån là người dån tộc thiùu số, phù hợp với 

đðc điùm, cơ cçu dån số của từng địa phương. Quan tåm 

đøn những dån tộc thiùu số trong nhi÷u khóa chưa có 

người tham gia vào hoät động của Hội đồng nhån dån. 



60 

- Phçn đçu đät tỷ lû người được giới thiûu ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån là người ngoài Đâng không 

thçp hơn 10% tổng số người được giới thiûu ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån. 

- Phçn đçu đät tỷ lû người được giới thiûu ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån là đäi biùu tró tuổi (dưới 40 

tuổi) không thçp hơn 15% tổng số người được giới thiûu 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån.  

- Phçn đçu đät tỷ lû từ 30% trở lön đäi biùu Hội 

đồng nhån dån nhiûm kỳ 2016 - 2021 tái cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026 ở từng cçp. 

- Giâm tỷ lû người được giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån công tác ở các cơ quan quân lý nhà 

nước so với nhiûm kỳ 2016 - 2021. 

Câu 40.  Việc xác đðnh số lþợng đäi biểu Hội 

đồng nhån dån hoät động chuyên trách ở tÿng 

đơn vð hành chính nhiệm kỳ 2021-2026 đþợc thực 

hiện nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Viûc xác định số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån 

hoät động chuyön trách ở từng đơn vị hành chýnh được 

cën cứ vào quy định của Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa 

phương nëm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số đi÷u 

nëm 2019, Nghị quyøt số 119/2020/QH14 ngày 19 

tháng 6 nëm 2020 của Quốc hội v÷ Thý điùm tổ chức mô 
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hünh chýnh quy÷n đô thị và một số cơ chø, chýnh sách 

đðc thù phát triùn thành phố Đà Nïng, Nghị quyøt số 

131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 nëm 2020 của Quốc 

hội v÷ Tổ chức chýnh quy÷n đô thị täi Thành phố Hồ 

Chý Minh. Cụ thù như sau: 

- Đối với cçp tþnh, số lượng đäi biùu Hội đồng nhån 

dån hoät động chuyön trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhån dån tối đa là 02 người; số lượng 

đäi biùu Hội đồng nhån dån hoät động chuyön trách giữ 

chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của 

Hội đồng nhån dån tối đa là 02 người, trừ Thành phố 

Hồ Chý Minh và thành phố Đà Nïng.   

Đối với Thành phố Hồ Chý Minh, số lượng đäi biùu 

Hội đồng nhån dån hoät động chuyön trách giữ chức vụ 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån thành phố 

tối đa là 03 người; số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån 

hoät động chuyön trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó 

Trưởng ban và Ủy viön ở mỗi Ban của Hội đồng nhån 

dån thành phố tối đa là 04 người. 

Đối với thành phố Đà Nïng, số lượng đäi biùu Hội 

đồng nhån dån hoät động chuyön trách giữ chức vụ 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån thành phố 

tối đa là 02 người; số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån 

hoät động chuyön trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó 

Trưởng ban ở mỗi Ban của Hội đồng nhân dân thành 

phố tối đa là 03 người. 
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- Đối với cçp huyûn, số lượng đäi biùu Hội đồng 

nhån dån hoät động chuyön trách giữ chức vụ Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån tối đa là 02 người; số 

lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån hoät động chuyön 

trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi 

Ban của Hội đồng nhån dån tối đa là 02 người. 

- Đối với cçp xã, số lượng đäi biùu Hội đồng nhån 

dån hoät động chuyön trách giữ chức vụ Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhån dån là 01 người. 

Câu 41.  Trách nhiệm cûa Ủy ban Thþờng vý 

Quốc hội đối với cuộc bæu cử đäi biểu Quốc hội và 

bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp đþợc 

quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Theo quy định täi khoân 3 Đi÷u 4 của Luêt Bæu cử 

đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiûm thực hiûn viûc 

dự kiøn và phån bổ số lượng đäi biùu Quốc hội được 

bæu; xác định cơ cçu, thành phæn những người được giới 

thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội; hướng dén viûc xác 

định dự kiøn cơ cçu, thành phæn, phån bổ số lượng 

người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån các cçp; tổ chức giám sát công tác bæu cử đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån, bâo đâm cho 

viûc bæu cử được tiøn hành dån chủ, đúng pháp luêt, an 

toàn, tiøt kiûm. 
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Câu 42. Trách nhiệm cûa Chính phû đối với 

cuộc bæu cử đäi biểu Quốc hội và bæu cử đäi biểu  

Hội đồng nhån dån các cçp đþợc quy đðnh nhþ 

thế nào? 

Trâ lời: 

Theo quy định täi khoân 4 Đi÷u 4 của Luêt Bæu cử 

đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån thü 

trong cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 

đồng nhån dån các cçp, Chýnh phủ có trách nhiûm chþ 

đäo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chýnh phủ, 

Ủy ban nhån dån các cçp thực hiûn công tác bæu cử theo 

quy định của pháp luêt; tổ chức thực hiûn các biûn 

pháp bâo đâm kinh phý, hướng dén viûc quân lý và sử 

dụng kinh phý tổ chức bæu cử, bâo đâm công tác thông 

tin, tuyön truy÷n, an ninh, an toàn và các đi÷u kiûn cæn 

thiøt khác phục vụ cuộc bæu cử. 

Câu 43. Trách nhiệm cûa Thþờng trực Hội 

đồng nhån dån các cçp đối với cuộc bæu cử đäi 

biểu Quốc hội và đäi biểu Hội đồng nhân dân 

đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Theo quy định täi khoân 7 Đi÷u 4 của Luêt Bæu cử 

đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån thü 

trong cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 
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đồng nhån dån các cçp, Thường trực Hội đồng nhån 

dân có trách nhiûm dự kiøn cơ cçu, thành phæn, số 

lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån của cçp münh. 

Thường trực Hội đồng nhån dån các cçp, trong phäm vi 

nhiûm vụ, quy÷n hän của münh, có trách nhiûm giám 

sát, kiùm tra và thực hiûn công tác bæu cử theo quy 

định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 

đồng nhån dån và các vën bân quy phäm pháp luêt 

khác có liên quan.  

Câu 44.  Trách nhiệm cûa Ủy ban nhån dån 

các cçp đối với cuộc bæu cử đäi biểu Quốc hội và 

bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp đþợc 

quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Ủy ban nhån dån các cçp, trong phäm vi nhiûm vụ, 

quy÷n hän của münh, có trách nhiûm phối hợp, thống 

nhçt với Thường trực Hội đồng nhån dån, Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp 

thành lêp các tổ chức phụ trách bæu cử ở địa phương. 

Riöng Ủy ban nhån dån cçp xã còn có thöm một số 

trách nhiûm khác như xác định khu vực bỏ phiøu và 

trünh Ủy ban nhån dån cçp huyûn phö chuèn; đối với 

các đơn vị hành chýnh cçp huyûn không chia thành đơn 

vị hành chýnh cçp xã thü viûc xác định khu vực bỏ phiøu 

do Ủy ban nhån dån cçp huyûn quyøt định (khoân 4 
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Đi÷u 11 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu 

Hội đồng nhån dån). Ủy ban nhån dån cçp xã lêp danh 

sách cử tri theo khu vực bỏ phiøu; đối với những nơi 

không có đơn vị hành chýnh cçp xã thü Ủy ban nhân 

dån cçp huyûn lêp danh sách cử tri theo từng khu vực 

bỏ phiøu. 

Ủy ban nhån dån các cçp có trách nhiûm thường 

xuyön kiùm tra, đôn đốc và tổ chức triùn khai công tác 

bæu cử theo quy định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc 

hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån và các vën bân quy 

phäm pháp luêt khác có liön quan; thực hiûn công tác 

thông tin, tuyön truy÷n, bâo đâm an ninh trêt tự, an 

toàn cho cuộc bæu cử. 

Câu 45.  Trách nhiệm cûa Mðt trên Tổ quốc 

Việt Nam đối với cuộc bæu cử đäi biểu Quốc hội 

và bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp 

đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam tổ chức hiûp thương 

lựa chọn, giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc hội và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp; tham gia giám sát 

viûc bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp. 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam các cçp phối hợp, tham gia cùng Ủy ban nhån 
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dån, Thường trực Hội đồng nhån dån cùng cçp thành 

lêp các tổ chức phụ trách bæu cử ở địa phương. 

Câu 46.  Đơn vð bæu cử là gì? Cò bao nhiêu loäi 

đơn vð bæu cử trong cuộc bæu cử đäi biểu Quốc hội 

và bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp? 

Trâ lời: 

Các cuộc bæu cử phâi được tiøn hành theo các đơn 

vị bæu cử. Đơn vị bæu cử là khái niûm chþ một phäm vi 

địa lý hành chýnh tương ứng với một lượng dån cư nhçt 

định đù bæu một số lượng đäi biùu Quốc hội hay đäi 

biùu Hội đồng nhån dån xác định. 

Theo quy định täi Đi÷u 10 của Luêt Bæu cử đäi 

biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån thü có các 

loäi đơn vị bæu cử sau đåy: 

- Đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội. Theo đó, tþnh, 

thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các 

đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội.  

- Đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

tþnh. Theo đó, tþnh, thành phố trực thuộc trung ương 

được chia thành các đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhân dån cçp tþnh.  

- Đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

huyûn. Theo đó, huyûn, quên, thị xã, thành phố thuộc 

tþnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 
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được chia thành các đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp huyûn.  

- Đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã. 

Theo đó, xã, phường, thị trçn được chia thành các đơn 

vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã.  

Câu 47.  Việc çn đðnh số đơn vð bæu cử, danh 

sách các đơn vð bæu cử đþợc tiến hành nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đối với bæu cử đäi biểu Quốc hội: Theo quy định täi 

khoân 2 Đi÷u 10 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån thü tþnh, thành phố trực 

thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bæu cử đäi 

biùu Quốc hội. Số đơn vị bæu cử, danh sách các đơn vị 

bæu cử và số lượng đäi biùu Quốc hội được bæu ở mỗi 

đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội được týnh cën cứ theo 

số dån, do Hội đồng bæu cử quốc gia çn định theo đ÷ 

nghị của Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và được công bố chậm nhất là ngày 04 

tháng 3 năm 2021 (80 ngày trước ngày bæu cử). 

Đối với bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån: Theo 

quy định täi khoân 3 Đi÷u 10 của Luêt Bæu cử đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån thü số đơn vị 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, 

cçp xã, danh sách các đơn vị bæu cử và số lượng đäi 
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biùu được bæu ở mỗi đơn vị bæu cử do Ủy ban bæu cử ở 

cçp đó çn định theo đ÷ nghị của Ủy ban nhân dân cùng 

cçp và được công bố chêm nhçt là chậm nhất là ngày 

04 tháng 3 năm 2021 (80 ngày trước ngày bæu cử).  

Câu 48.  S   đäi biê u đþợc bå u ở m  i đơn vð bå u 

cử đäi biểu Quốc hội, đơn vð bæu cử đäi biểu Hội 

đồng nhån dån đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Täi khoân 4 Đi÷u 10 của Luêt Bæu cử đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån quy định: 

- Mỗi đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội được bæu 

không quá 03 đäi biùu. 

- Mỗi đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

được bæu không quá 05 đäi biùu. 

Câu 49.  Khu vực bó phiếu là gì? Việc xác đðnh 

khu vực bó phiếu đþợc tiến hành nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Khu vực bỏ phiøu là phäm vi địa lý hành chính có 

số dån nhçt định. Viûc chia khu vực bỏ phiøu mang ý 

nghÿa kỹ thuêt, nhìm täo đi÷u kiûn thuên lợi cho cử tri 

thực hiûn quy÷n bæu cử của münh. Chýnh vü vêy, khu 

vực bỏ phiøu có phäm vi hành chýnh nhỏ hơn đơn vị bæu 

cử. Thông thường, các khu vực bỏ phiøu được thành lêp 



69 

theo các đơn vị hành chýnh cơ sở như xã, phường hoðc 

thôn, tổ dån phố, khu phố (cá biût cũng có một số 

trường hợp đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

cçp xã chþ có duy nhçt 01 khu vực bỏ phiøu). 

 Theo quy định täi Đi÷u 11 của Luêt Bæu cử đäi 

biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån thü mỗi 

đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội, đơn vị bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån chia thành các khu vực bỏ phiøu. 

Khu vực bỏ phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội đồng thời là 

khu vực bỏ phiøu bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

các cçp.  

Mỗi khu vực bỏ phiøu có từ 300 cử tri đøn 4.000 cử 

tri. Ở mi÷n núi, vùng cao, hâi đâo và những nơi dån cư 

không têp trung thü dù chưa có đủ 300 cử tri cũng được 

thành lêp một khu vực bỏ phiøu. Bûnh viûn, nhà hộ 

sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chëm sóc người khuyøt têt, cơ 

sở chëm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lön; đơn vị 

vũ trang nhån dån; cơ sở giáo dục bít buộc, cơ sở cai 

nghiûn bít buộc, träi täm giam có thù thành lêp khu 

vực bỏ phiøu riöng. 

Viûc xác định đơn vị vũ trang nhån dån là khu vực 

bỏ phiøu riöng do Ban Chþ huy đơn vị quyøt định. Viûc 

xác định các khu vực bỏ phiøu còn läi do Ủy ban nhån 

dån cçp xã quyøt định và được Ủy ban nhån dån cçp 

huyûn phö chuèn. Đối với những huyûn không có đơn vị 
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hành chýnh xã, thị trçn thü viûc xác định khu vực bỏ 

phiøu do Ủy ban nhån dån huyûn quyøt định.  

Số cử tri làm cën cứ đù xác định thành lêp khu vực 

bỏ phiøu là số lượng cử tri được xác định một cách 

tương đối täi thời điùm thành lêp, phö chuèn viûc thành 

lêp khu vực bỏ phiøu đó. Trön cơ sở các khu vực bỏ phiøu 

đã được xác định, Ủy ban nhån dån cçp xã tiøn hành 

viûc lêp và công bố danh sách cử tri. Sau khi danh sách 

cử tri đã được công bố, nøu có cử tri ở nơi khác chuyùn 

đøn và đëng ký bỏ phiøu täi địa phương thü Ủy ban 

nhån dån bổ sung tön cử tri vào danh sách cử tri và số 

cử tri này được týnh vào tổng số cử tri của khu vực bỏ 

phiøu đó khi lêp biön bân køt quâ kiùm phiøu; trường 

hợp cử tri bị xóa tön trong danh sách cử tri, cử tri đã 

được chứng nhên đi bỏ phiøu ở nơi khác thü không được 

týnh vào tổng số cử tri của khu vực bỏ phiøu. 

Câu 50.  Việc giâi quyết đơn thþ khiếu näi, tố 

cáo liên quan đến bæu cử đþợc thực hiện nhþ thế 

nào? 

Trâ lời: 

1. Do týnh chçt và đðc điùm v÷ thời gian tổ chức 

bæu cử, nön viûc giâi quyøt các khiøu näi, tố cáo trong 

bæu cử không thực hiûn theo các quy định của Luêt 

Khiøu näi, Luêt Tố cáo. Viûc giâi quyøt các khiøu näi, 

tố cáo trong bæu cử chủ yøu nhìm mục đých bâo đâm 
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cho các bước, các công đoän trong quá trünh tổ chức bæu 

cử được tiøn hành đúng quy định của pháp luêt; viûc 

xem xòt, xác định trách nhiûm cụ thù của các cá nhån, 

tổ chức có vi phäm vén thực hiûn theo các quy định 

khác có liön quan của pháp luêt (vý dụ như pháp luêt 

v÷ cán bộ, công chức, pháp luêt v÷ thanh tra, v÷ khiøu 

näi, tố cáo, v÷ hünh sự...). 

2. Đi÷u 55 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån quy định v÷ viûc xác minh, 

trâ lời các vụ viûc mà cử tri nöu đối với người ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån phát sinh trong quá trünh giới 

thiûu, hiûp thương, lựa chọn người ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån. Đi÷u luêt này đã nöu rõ trách nhiûm và 

thời hän xác minh, trâ lời đối với các vụ viûc khiøu näi, 

tố cáo. Køt quâ xác minh, trâ lời v÷ các vụ viûc nói trön 

là cơ sở đù Hội nghị hiûp thương læn thứ ba xem xòt, 

quyøt định danh sách những người đủ tiöu chuèn ứng 

cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp münh. 

Đi÷u 61 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån quy định chung v÷ khiøu näi, 

tố cáo v÷ người ứng cử, lêp danh sách người ứng cử. 

Theo đó, công dån có quy÷n tố cáo v÷ người ứng cử, 

khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị v÷ những sai sót trong viûc 

lêp danh sách những người ứng cử không phån biût v÷ 

thời điùm thực hiûn viûc khiøu näi, tố cáo. Ủy ban bæu 

cử, Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån là các cơ 

quan chịu trách nhiûm tiøp nhên và giâi quyøt các 
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khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị liön quan đøn người ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån, viûc lêp danh sách những 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp münh. 

Như vêy, các khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị liön quan 

đøn người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån, viûc lêp 

danh sách những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån đ÷u phâi được Ban bæu cử, Ủy ban bæu cử tương 

ứng tiøp nhên, ghi vào sổ, chuyùn đøn các cơ quan, tổ 

chức hữu quan đù thực hiûn viûc xác minh, trâ lời làm 

cơ sở cho viûc giâi quyøt của các cơ quan phụ trách bæu 

cử theo thèm quy÷n. 

Đối với các vụ viûc cử tri nöu lön v÷ người ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp trong thời gian tiøn 

hành hiûp thương thü viûc xác minh và trâ lời được thực 

hiûn theo quy định täi Đi÷u 55 của Luêt Bæu cử đäi 

biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån. Køt quâ 

xác minh, trâ lời được gửi cho Ban thường trực Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức Hội nghị hiûp 

thương đù làm cơ sở cho Hội nghị hiûp thương læn thứ 

ba xem xòt, quyøt định danh sách những người đủ tiöu 

chuèn ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp münh. 

Các tố cáo v÷ người ứng cử từ sau khi køt thúc Hội 

nghị hiûp thương læn thứ ba hoðc viûc xử lý køt quâ xác 

minh những vụ viûc cử tri nöu mà chưa được trâ lời 

theo thời hän quy định täi khoân 4 Đi÷u 55 của Luêt 

Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån 

dån đ÷u thuộc thèm quy÷n xem xòt, giâi quyøt của Ban 
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bæu cử, Ủy ban bæu cử theo quy định täi Đi÷u 61 của 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhân dân. 

Ủy ban bæu cử, Ban bæu cử ngừng viûc xem xòt, 

giâi quyøt mọi khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị v÷ người ứng 

cử và viûc lêp danh sách những người ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån 10 ngày trước ngày bæu cử. Các 

khiøu näi, tố cáo chưa được giâi quyøt được chuyùn đøn 

Thường trực Hội đồng nhån khóa mới đù tiøp tục xem 

xòt, giâi quyøt theo thèm quy÷n. 

3. V÷ nguyön tíc, các khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị v÷ 

tư cách của người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån, 

liön quan đøn viûc đi÷u chþnh, sửa đổi, bổ sung các 

thông tin trong danh sách chýnh thức những người ứng 

cử đäi biùu Hội đồng nhån dån thuộc thèm quy÷n giâi 

quyøt của Ủy ban bæu cử nơi đã lêp và công bố danh 

sách này. Khi tiøp nhên các khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị 

thuộc loäi nói trön, Ban bæu cử phâi chuyùn ngay cho 

Ủy ban bæu cử đù xem xòt, giâi quyøt theo thèm quy÷n 

(điùm e khoân 2 Đi÷u 24 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc 

hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån). Cën cứ vào køt quâ 

xác minh, trâ lời của các cơ quan hữu quan, Ủy ban bæu 

cử có thù quyøt định xóa tön người ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån trong danh sách chýnh thức những 

người ứng cử hoðc thực hiûn viûc đi÷u chþnh, sửa đổi, bổ 

sung các nội dung cæn thiøt trong danh sách chýnh thức 

những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån. Quyøt 
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định của Ủy ban bæu cử là quyøt định cuối cùng.  

Ban bæu cử chþ giâi quyøt những khiøu näi, tố cáo, 

kiøn nghị mang týnh kỹ thuêt liön quan đøn viûc công 

bố, niöm yøt danh sách chýnh thức những người ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån ở đơn vị bæu cử (vý dụ như 

v÷ thời điùm niöm yøt, vị trý, cách thức niöm yøt danh 

sách, các sai sót in çn trong danh sách đã niöm yøt...). 

Trong trường hợp công dån không đồng ý với giâi quyøt 

của Ban bæu cử thü Ủy ban bæu cử cçp tương ứng giâi 

quyøt; trünh tự giâi quyøt được cën cứ vào nội dung vụ 

viûc khiøu näi hay tố cáo. 

4. Các tố cáo liön quan đøn sai phäm của Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức hiûp thương, đøn 

thành viön của Ủy ban bæu cử, đøn các Ban bæu cử, Tổ 

bæu cử đ÷u thuộc thèm quy÷n giâi quyøt của Ủy ban bæu 

cử ở cçp tương ứng. Tuy nhiön, Ủy ban bæu cử chþ xem 

xòt, quyøt định v÷ các nội dung liön quan trực tiøp đøn 

viûc tổ chức bæu cử; viûc xem xòt, xác định trách nhiûm 

cụ thù của các cá nhån, tổ chức có vi phäm được thực 

hiûn theo các quy định khác của pháp luêt có liön quan. 

Câu 51.  Ngþời có hành vi vi phäm pháp luêt 

vê   bå u cử bð xử lý nhþ thê  nào? 

Trâ lời: 

Đi÷u 95 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån đã quy định rõ: Người nào 
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dùng thủ đoän lừa gät, mua chuộc hoðc cưỡng òp làm 

trở ngäi viûc bæu cử, ứng cử của công dån; vi phäm các 

quy định v÷ vên động bæu cử; người có trách nhiûm 

trong công tác bæu cử mà giâ mäo giçy tờ, gian lên 

phiøu bæu hoðc dùng thủ đoän khác đù làm sai lûch køt 

quâ bæu cử hoðc vi phäm các quy định khác của pháp 

luêt v÷ bæu cử thü tùy theo týnh chçt, mức độ vi phäm 

mà bị xử lý kỷ luêt, xử phät vi phäm hành chýnh hoðc 

truy cứu trách nhiûm hünh sự. 

Cën cứ vào quy định của Luêt này, Bộ luêt Hünh sự 

đã quy định cụ thù 02 tội liön quan đøn bæu cử gồm: 

- Tội xåm phäm quy÷n bæu cử, ứng cử hoðc biùu 

quyøt khi Nhà nước trưng cæu ý dån của công dån 

(Đi÷u 160): 

Ĕ1. Người nào lừa gät, mua chuộc, cưỡng òp hoðc 

dùng thủ đoän khác cân trở công dån thực hiûn quy÷n 

bæu cử, quy÷n ứng cử hoðc quy÷n biùu quyøt khi Nhà 

nước trưng cæu ý dån, thü bị phät cânh cáo, phät câi täo 

không giam giữ đøn 01 nëm hoðc phät tù từ 03 tháng 

đøn 01 nëm. 

2. Phäm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đåy, thü bị phät tù từ 01 nëm đøn 02 nëm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quy÷n hän; 

c) Dén đøn hoãn ngày bæu cử, bæu cử läi hoðc hoãn 

viûc trưng cæu ý dån. 
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3. Người phäm tội còn có thù bị cçm đâm nhiûm 

chức vụ nhçt định từ 01 nëm đøn 05 nëm.ĕ 

- Tội làm sai lûch køt quâ bæu cử, køt quâ trưng 

cæu ý dån (Đi÷u 161): 

Ĕ1. Người nào có trách nhiûm trong viûc tổ chức, 

giám sát viûc bæu cử, tổ chức trưng cæu ý dån mà giâ 

mäo giçy tờ, gian lên phiøu hoðc dùng thủ đoän khác 

đù làm sai lûch køt quâ bæu cử, køt quâ trưng cæu ý 

dån, thü bị phät câi täo không giam giữ đøn 02 nëm 

hoðc phät tù từ 03 tháng đøn 02 nëm. 

2. Phäm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đåy, thü bị phät tù từ 01 nëm đøn 03 nëm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dén đøn phâi tổ chức läi viûc bæu cử hoðc trưng 

cæu ý dån. 

3. Người phäm tội còn có thù bị cçm đâm nhiûm 

chức vụ nhçt định từ 01 nëm đøn 05 nëm.ĕ 

Người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån mà có hành vi vi phäm pháp luêt v÷ bæu cử 

(như kö khai hồ sơ ứng cử không trung thực, gian dối, 

giâ mäo thông tin, vi phäm các quy định v÷ vên động 

bæu cửĖ) thü có thù bị xóa tön trong Danh sách chýnh 

thức những người ứng cử hoðc nøu đã được bæu thü 

cũng không được công nhên tư cách đäi biùu Quốc hội, 

đäi biùu Hội đồng nhån dån. 
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Phần thứ hai 

CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ 

Câu 52.  Các tổ chức phý trách bæu cử đäi biểu 

Quốc hội và bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån 

các cçp gồm những tổ chức nào? 

Trâ lời: 

Các tổ chức phụ trách bæu cử đäi biùu Quốc hội và 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp gồm có: 

- Hội đồng bæu cử quốc gia. 

- Các Ủy ban bæu cử được thành lêp ở các đơn vị 

hành chýnh có tổ chức Hội đồng nhån dån gồm: 

+ Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

+ Ủy ban bæu cử ở huyûn, quên, thị xã, thành phố 

thuộc tþnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

+ Ủy ban bæu cử ở xã, phường, thị trçn. 

- Các Ban bæu cử được thành lêp ở từng đơn vị bæu 

cử gồm:  

+ Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội. 
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+ Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh. 

+ Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn. 

+ Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã. 

- Các Tổ bæu cử được thành lêp ở từng khu vực bỏ 

phiøu. 

Riöng täi các địa phương thực hiûn hoðc thý điùm 

thực hiûn mô hünh chýnh quy÷n đô thị, viûc tổ chức các 

tổ chức phụ trách bæu cử xin xem thöm Cåu 77. 

Câu 53.  Hội đồng bæu cử quốc gia đþợc thành 

lêp nhþ thế nào? Số lþợng thành viên, cơ cçu tổ 

chức cûa Hội đồng bæu cử đþợc quy đðnh nhþ thế 

nào? 

Trâ lời: 

Theo quy định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån, Hội đồng bæu cử quốc 

gia do Quốc hội thành lêp gồm từ 15 đøn 21 thành viön 

gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viön. 

Hội đồng bæu cử quốc gia được thành lêp theo Nghị 

quyøt số 118/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 nëm 2020 của 

Quốc hội khóa XIV đù tổ chức cuộc bæu cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV, chþ đäo và hướng dén công tác bæu 

cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-

2026. Chủ tịch Hội đồng bæu cử quốc gia là bà Nguyún 

Thị Kim Ngån, Ủy viön Bộ Chýnh trị khóa XII, Chủ tịch 
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Quốc hội được Quốc hội bæu theo đ÷ nghị của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 04 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viön 

Hội đồng bæu cử quốc gia do Quốc hội phö chuèn theo 

đ÷ nghị của Chủ tịch Hội đồng bæu cử quốc gia đäi diûn 

cho các cơ quan trung ương của Đâng, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, Chýnh phủ, Ủy ban Trung ương Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.  

Câu 54.  Chức nëng, nhiệm vý cơ bân cûa Hội 

đồng bæu cử quốc gia là gì? 

Trâ lời: 

Hội đồng bæu cử quốc gia có các chức nëng, nhiûm 

vụ cơ bân sau đåy: 

- Tổ chức bæu cử đäi biùu Quốc hội. 

- Chþ đäo, hướng dén công tác bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån các cçp. 

- Chþ đäo công tác thông tin, tuyön truy÷n và vên 

động bæu cử. 

- Chþ đäo công tác bâo vû an ninh, trêt tự, an toàn 

xã hội trong cuộc bæu cử. 

- Kiùm tra, đôn đốc viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu 

cử. 

- Quy định méu hồ sơ ứng cử, méu Thó cử tri, méu 

phiøu bæu cử, nội quy phòng bỏ phiøu, các méu vën bân 

khác sử dụng trong công tác bæu cử. 
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Câu 55.  Trong việc tổ chức bæu cử đäi biểu 

Quốc hội khòa XV, Hội đồng bæu cử quốc gia cò 

các nhiệm vý, quyền hän cý thể nào? 

Trâ lời: 

Trong viûc tổ chức bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa 

XV, Hội đồng bæu cử quốc gia được giao thực hiûn các 

nhiûm vụ, quy÷n hän sau đåy: 

1. Ấn định và công bố số đơn vị bæu cử đäi biùu 

Quốc hội, danh sách các đơn vị bæu cử và số lượng đäi 

biùu Quốc hội khóa XV được bæu ở mỗi đơn vị bæu cử. 

2. Nhên và xem xòt hồ sơ của người được tổ chức 

chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực 

lượng vũ trang nhån dån, cơ quan nhà nước ở trung 

ương giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV; nhên 

hồ sơ và danh sách người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa 

XV do Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung 

ương gửi đøn. 

3. Gửi danh sách trých ngang lý lịch, bân sao tiùu 

sử tóm tít và bân kö khai tài sân, thu nhêp của những 

người được tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, 

tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhån dån, cơ quan 

nhà nước ở trung ương giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV đøn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam đù thực hiûn viûc hiûp 

thương. Giới thiûu và gửi hồ sơ của người ứng cử đäi 
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biùu Quốc hội đã được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam hiûp thương, giới 

thiûu đù v÷ ứng cử täi các tþnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

4. Lêp và công bố Danh sách chýnh thức những 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV theo từng đơn 

vị bæu cử; xóa tön người ứng cử trong Danh sách chýnh 

thức những người ứng cử đäi biùu Quốc hội trong 

trường hợp có cën cứ theo quy định của luêt. 

5. Nhên và kiùm tra biön bân xác định køt quâ bæu 

cử đäi biùu Quốc hội khóa XV của các Ủy ban bæu cử ở 

tþnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban bæu cử đäi 

biùu Quốc hội chuyùn đøn; lêp biön bân tổng køt cuộc 

bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV trong câ nước. 

6. Quyøt định viûc bæu cử thöm, bæu cử läi đäi biùu 

Quốc hội hoðc hủy bỏ køt quâ bæu cử và quyøt định 

ngày bæu cử läi ở khu vực bỏ phiøu, đơn vị bæu cử đäi 

biùu Quốc hội có vi phäm pháp luêt nghiöm trọng. 

7. Xác nhên và công bố køt quâ bæu cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV trong câ nước; xác nhên tư cách của 

người trúng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

8. Trünh Quốc hội khóa XV báo cáo tổng køt cuộc 

bæu cử trong câ nước và køt quâ xác nhên tư cách đäi 

biùu Quốc hội được bæu. 

9. Giâi quyøt khiøu näi, tố cáo v÷ công tác bæu cử 
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đäi biùu Quốc hội; chuyùn giao hồ sơ, khiøu näi, tố cáo 

liön quan đøn những người trúng cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

10. Quân lý và phån bổ kinh phý tổ chức bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV. 

Câu 56.  Trong việc chî đäo, hþớng dén c ng 

tác bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp 

nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng bæu cử quốc gia cò 

các nhiệm vý, quyền hän cý thể nào? 

Trâ lời: 

Trong viûc chþ đäo, hướng dén công tác bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026, 

Hội đồng bæu cử quốc gia có các nhiûm vụ, quy÷n hän 

sau đåy: 

1. Chþ đäo, hướng dén viûc thực hiûn các quy định 

của pháp luêt v÷ bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån. 

2. Hướng dén hoät động của các tổ chức phụ trách 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026. 

3. Kiùm tra viûc tổ chức bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026. 

4. Hủy bỏ køt quâ bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån và quyøt định ngày bæu cử läi ở khu vực bỏ phiøu, 

đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån có vi phäm 

pháp luêt nghiöm trọng. 
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Câu 57. Cơ cçu tổ chức và bộ máy giúp việc 

cûa Hội đồng bæu cử quốc gia đþợc tổ chức nhþ 

thế nào? 

Trâ lời: 

Đù thực hiûn các chức nëng, nhiûm vụ, quy÷n hän 

được giao, Hội đồng bæu cử quốc gia đã thành lêp 04 

Tiùu ban đù tham mưu và giúp Hội đồng trực tiøp chþ 

đäo, đi÷u hành, hướng dén, xử lý một số công viûc trong 

từng mâng lÿnh vực cụ thù, gồm có: 

- Tiùu ban Nhån sự. 

- Tiùu ban Giâi quyøt khiøu näi, tố cáo. 

- Tiùu ban Vën bân pháp luêt và Thông tin, tuyön 

truy÷n. 

- Tiùu ban An ninh, Trêt tự và Y tø. 

Mỗi Tiùu ban có từ 9-21 thành viön vừa có đäi diûn 

thành viön của Hội đồng bæu cử quốc gia tham gia làm 

Trưởng, Phó Trưởng Tiùu ban, vừa có đäi diûn lãnh đäo 

các cơ quan của Quốc hội, Chýnh phủ, Đâng, Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam theo dõi, phụ trách các lÿnh vực, 

mâng công viûc tương ứng. 

Đồng thời, trön cơ sở Nghị quyøt số 1000/2020/ 

UBTVQH14 ngày 16 tháng 9 nëm 2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định v÷ bộ máy giúp viûc của 

Hội đồng bæu cử quốc gia, Hội đồng bæu cử quốc gia đã 
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thành lêp Vën phòng Hội đồng bæu cử quốc gia với tư 

cách là bộ máy tham mưu, giúp viûc, trực tiøp phục vụ 

viûc triùn khai thực hiûn các nhiûm vụ, quy÷n hän của 

Hội đồng, các Tiùu ban của Hội đồng; đồng thời đã bổ 

nhiûm Chánh Vën phòng, các Phó Chánh Vën phòng 

Hội đồng bæu cử quốc gia. Vën phòng Hội đồng bæu cử 

quốc gia cũng tổ chức bộ phên thường trực và 05 Tổ 

giúp viûc đù tổ chức triùn khai thực hiûn nhiûm vụ của 

Vën phòng. Công chức làm viûc täi Vën phòng Hội đồng 

bæu cử quốc gia chủ yøu gồm công chức của Vën phòng 

Quốc hội, cán bộ, công chức trưng têp hoðc kiöm nhiûm 

của một số cơ quan nhà nước khác, tổ chức chýnh trị, tổ 

chức chýnh trị - xã hội có liön quan. 

Câu 58.  Nhiệm vý, quyền hän cûa các Tiểu 

ban và Vën phñng Hội đồng bæu cử quốc gia đþợc 

quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

1. Tiö u ban Nhân sự giúp Hội đồng bæu cử quốc gia 

vö   công tác nhân sự, tiøp nhên, xử lý đối với hô   sơ ứng 

cử đäi biùu Quốc hội ở trung ương, tham mưu lêp Danh 

sách chính thức những người ứng cử đäi biö u Quô c hội, 

lêp danh sách đơn vị bå u cử, phån bô  người ứng cử đäi 

biö u Quô  c hội ở trung ương vö  địa phương, xác nhên và 

công bô  kö  t quâ bå u cử đäi biö u Quô c hội khóa XV. 

2. Tiùu ban Giâi quyøt khiøu näi, tố cáo giúp Hội 
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đồng bæu cử quốc gia chþ đäo, hướng då  n và xem xét 

viûc giâi quyøt khiøu näi, tố cáo trong bæu cử theo quy 

định của pháp luêt. 

3. Tiùu ban Vën bân pháp luêt và Thông tin, tuyön 

truyö n giúp Hội đồng bæu cử quốc gia trong viûc hướng 

då n thực hiûn các quy định của pháp luêt vö  bå u cử; chþ 

đäo, hướng då n công tác thông tin, tuyön truyö n và vên 

động bå u cử. 

4. Tiùu ban An ninh, trêt tự và Y tø giúp Hội đồng 

bæu cử quốc gia chþ đäo công tác bâo đâm an ninh, trêt 

tự và y tø trong cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-

2026. 

5. Vën phòng Hội đồng bæu cử quốc gia có nhiûm vụ 

và quy÷n hän sau đåy: 

- Phục vụ Hội đồng bæu cử quốc gia, Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch, Ủy viön Hội đồng bæu cử quốc gia và các Tiùu 

ban của Hội đồng bæu cử quốc gia trong viûc thực hiûn 

các nhiûm vụ, quy÷n hän theo quy định của Luêt Bæu 

cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån. 

- Giúp Hội đồng bæu cử quốc gia, các Tiùu ban của 

Hội đồng bæu cử quốc gia soän thâo các vën bân thuộc 

thèm quy÷n theo phån công. 

- Tổ chức phục vụ các phiön họp, cuộc họp của Hội 

đồng bæu cử quốc gia, các Tiùu ban của Hội đồng bæu cử 

quốc gia. 
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- Giúp Hội đồng bæu cử quốc gia đôn đốc, theo dõi 

viûc triùn khai thực hiûn công tác bæu cử. 

- Giúp Hội đồng bæu cử quốc gia quân lý, sử dụng 

kinh phý hoät động của Hội đồng bæu cử quốc gia. 

- Thực hiûn công tác hành chýnh, vën thư liön quan 

đøn hoät động của Hội đồng bæu cử quốc gia. 

Ngoài các nhiûm vụ nöu trön, các Tiùu ban và Vën 

phòng Hội đồng bæu cử quốc gia còn thực hiûn các nhiûm 

vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bæu cử quốc gia giao. 

Câu 59.  Ủy ban bæu cử ở tînh, thành phố trực 

thuộc trung þơng đþợc thành lêp nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung 

ương được thành lêp đù thực hiûn công tác bæu cử đäi 

biùu Quốc hội và tổ chức bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån cçp tþnh täi tþnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Chậm nhất là ngày 07 tháng 2 năm 2021 (105 

ngày trước ngày bæu cử), Ủy ban nhån dån cçp tþnh sau 

khi thống nhçt với Thường trực Hội đồng nhån dån và 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam 

cùng cçp phâi ra quyøt định thành lêp Ủy ban bæu cử ở 

tþnh, thành phố trực thuộc trung.  

Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có từ 21 đøn 31 thành viön gồm Chủ tịch, các Phó 
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Chủ tịch và các Ủy viön là đäi diûn Thường trực Hội đồng 

nhån dån, Ủy ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cùng cçp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Danh sách Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực 

thuộc trung ương phâi được gửi đøn Hội đồng bæu cử 

quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chýnh phủ, Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc  

Viût Nam. 

Câu 60.  Ủy ban bæu cử ở huyện, quên, thð xã, 

thành phố thuộc tînh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung þơng, Ủy ban bæu cử ở xã, phþờng, 

thð trçn đþợc thành lêp nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Ủy ban bæu cử ở huyûn, quên, thị xã, thành phố 

thuộc tþnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương, xã, phường, thị trçn được thành lêp đù tổ 

chức bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn, cçp 

xã tương ứng trön địa bàn. 

Chậm nhất là ngày 07 tháng 2 năm 2021 (105 

ngày trước ngày bæu cử), Ủy ban nhån dån cçp huyûn, 

Ủy ban nhån dån cçp xã sau khi thống nhçt với 

Thường trực Hội đồng nhån dån và Ban Thường trực 

Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp quyøt 

định thành lêp Ủy ban bæu cử ở huyûn, quên, thị xã, 
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thành phố thuộc tþnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương, Ủy ban bæu cử ở xã, phường, thị trçn. 

Ủy ban bæu cử ở cçp huyûn có từ 11 đøn 15 thành 

viön; Ủy ban bæu cử ở cçp xã có từ 09 đøn 11 thành 

viön. Thành viön Ủy ban bæu cử ở cçp huyûn, cçp xã 

gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viön là đäi 

diûn Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban nhån 

dån, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp và 

một số cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Danh sách Ủy ban bæu cử ở cçp huyûn, Ủy ban bæu 

cử ở cçp xã phâi được gửi đøn Thường trực Hội đồng 

nhån dån, Ủy ban nhån dån và Ban Thường trực Ủy 

ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp trön trực tiøp. 

Câu 61.  Trong việc bæu cử đäi biểu Quốc hội 

khòa XV, Ủy ban bæu cử ở cçp tînh cò các nhiệm 

vý, quyền hän cý thể nào? 

Trâ lời: 

Trong bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, Ủy ban 

bæu cử ở cçp tþnh có các nhiûm vụ, quy÷n hän sau đåy: 

1. Chþ đäo viûc chuèn bị và tổ chức bæu cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV ở các đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội 

trön địa bàn tþnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

kiùm tra, đôn đốc viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu cử đäi 

biùu Quốc hội của các Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội, Tổ 

bæu cử. 



89 

2. Chþ đäo thực hiûn công tác thông tin, tuyön truy÷n 

và vên động bæu cử đäi biùu Quốc hội ở địa phương. 

3. Chþ đäo thực hiûn công tác bâo vû an ninh, trêt 

tự, an toàn xã hội trong cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV ở địa phương. 

4. Nhên và xem xòt hồ sơ của người được tổ chức 

chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn 

vị vũ trang nhån dån, cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiûp, tổ chức kinh tø ở địa phương giới thiûu ứng cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV và hồ sơ của người tự ứng cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV täi địa phương; gửi danh 

sách trých ngang lý lịch, bân sao tiùu sử tóm tít và bân 

kö khai tài sân, thu nhêp của những người được giới 

thiûu ứng cử và những người tự ứng cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV đøn Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp tþnh đù tiøn hành hiûp thương; gửi 

hồ sơ và danh sách người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa 

XV täi địa phương đøn Hội đồng bæu cử quốc gia. 

5. Lêp danh sách những người ứng cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV theo đơn vị bæu cử và báo cáo đù Hội 

đồng bæu cử quốc gia quyøt định. 

6. Chþ đäo, kiùm tra viûc lêp và niöm yøt danh sách 

cử tri. 

7. Nhên tài liûu, phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV từ Ủy ban nhån dån cçp tþnh và phån phối cho 
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các Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội chậm nhất là ngày 

27 tháng 4 năm 2021 (25 ngày trước ngày bæu cử). 

8. Giâi quyøt khiøu näi, tố cáo đối với viûc thực 

hiûn công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội của Ban bæu cử 

đäi biùu Quốc hội, Tổ bæu cử; khiøu näi, tố cáo v÷ bæu 

cử đäi biùu Quốc hội do Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội, 

Tổ bæu cử chuyùn đøn; khiøu näi, tố cáo v÷ người ứng cử 

đäi biùu Quốc hội. 

9. Nhên và kiùm tra biön bân xác định køt quâ bæu 

cử đäi biùu Quốc hội khóa XV của các Ban bæu cử đäi 

biùu Quốc hội; lêp biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV ở địa phương. 

10. Báo cáo tünh hünh tổ chức và tiøn hành bæu cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV theo yöu cæu của Hội đồng 

bæu cử quốc gia.  

11. Chuyùn hồ sơ, biön bân xác định køt quâ bæu cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV đøn Hội đồng bæu cử quốc gia. 

12. Tổ chức viûc bæu cử thöm, bæu cử läi đäi biùu 

Quốc hội theo quyøt định của Hội đồng bæu cử quốc gia. 

Câu 62. Trong việc bæu cử đäi biểu Hội đồng 

nhån dån các cçp nhiệm kỳ 2021-2026, các Ủy ban 

bæu cử cò các nhiệm vý, quyền hän cý thể nào? 

Trâ lời: 

Trong bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 
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2021-2026, Ủy ban bæu cử ở các cçp có các nhiûm vụ, 

quy÷n hän sau đåy: 

1. Chþ đäo viûc tổ chức bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp münh nhiûm kỳ 2021-2026; kiùm tra, đôn 

đốc viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhân dân. 

2. Quân lý và phån bổ kinh phý tổ chức bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån ở cçp münh. 

3. Chþ đäo công tác thông tin, tuyön truy÷n và vên 

động bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở địa phương. 

4. Chþ đäo thực hiûn công tác bâo vû an ninh, trêt 

tự, an toàn xã hội trong cuộc bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån ở địa phương. 

5. Ấn định và công bố số đơn vị bæu cử, danh sách 

các đơn vị bæu cử và số lượng đäi biùu Hội đồng nhån 

dân cçp münh được bæu của mỗi đơn vị bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån tương ứng. 

6. Nhên và xem xòt hồ sơ của những người được tổ 

chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, 

đơn vị vũ trang nhån dån, cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiûp, tổ chức kinh tø, thôn, tổ dån phố ở địa phương 

giới thiûu ứng cử và những người tự ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp münh nhiûm kỳ 2021-2026; gửi 

danh sách trých ngang lý lịch, bân sao tiùu sử tóm tít 

và bân kö khai tài sân, thu nhêp của người được giới 
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thiûu ứng cử và người tự ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån cçp münh nhiûm kỳ 2021-2026 đøn Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp đù 

tiøn hành hiûp thương. 

7. Lêp và công bố Danh sách chýnh thức những 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp münh 

nhiûm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån; xóa tön người ứng cử trong Danh 

sách chýnh thức những người ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp münh nhiûm kỳ 2021-2026 khi có các cën 

cứ theo quy định của luêt. 

8. Nhên tài liûu, phiøu bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån từ Ủy ban nhån dån cùng cçp và phån phối 

cho các Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

mình chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2021 (25 

ngày trước ngày bæu cử). 

9. Nhên và kiùm tra biön bân xác định køt quâ bæu 

cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp münh nhiûm kỳ 

2021-2026 ở từng đơn vị bæu cử do các Ban bæu cử gửi 

đøn; lêp biön bân tổng køt cuộc bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån của cçp münh. 

10. Chþ đäo viûc bæu cử thöm, bæu cử läi đäi biùu 

Hội đồng nhån dån trong trường hợp cæn thiøt. 

11. Xác nhên và công bố køt quâ bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp münh nhiûm kỳ 2021-2026; xác 
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nhên tư cách của người trúng cử đäi biùu Hội đồng 

nhân dân. 

12. Trünh Hội đồng nhån dån khóa mới ở cçp münh 

báo cáo tổng køt cuộc bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån nhiûm kỳ 2021-2026 và køt quâ xác nhên tư cách 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cùng cçp được bæu. 

13. Giâi quyøt khiøu näi, tố cáo đối với viûc thực 

hiûn công tác bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån của 

Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp münh, Tổ 

bæu cử; khiøu näi, tố cáo v÷ bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp münh do Ban bæu cử, Tổ bæu cử chuyùn 

đøn; khiøu näi, tố cáo v÷ người ứng cử, viûc lêp danh 

sách người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp münh. 

14. Bàn giao các biên bân tổng køt và hồ sơ, tài  

liûu v÷ cuộc bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm 

kỳ 2021-2026 cho Thường trực Hội đồng nhån dån cùng 

cçp khóa mới. 

Câu 63. Ban bæu cử đäi biểu Quốc hội đþợc 

thành lêp nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội được thành lêp ở mỗi 

đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội đù trực tiøp phụ trách 

công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV täi đơn vị 

bæu cử đó. 
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Chậm nhất là ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70 

ngày trước ngày bæu cử), Ủy ban nhån dån cçp tþnh sau 

khi thống nhçt với Thường trực Hội đồng nhån dån và 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam 

cùng cçp phâi ra quyøt định thành lêp ở mỗi đơn vị bæu 

cử đäi biùu Quốc hội một Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội. 

Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội có từ 9 đøn 15 thành 

viön gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy 

viön là đäi diûn Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy 

ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam 

cùng cçp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Danh sách Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội phâi được 

gửi đøn Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và Thường trực Hội đồng nhån dån, Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp. 

Câu 64. Ban bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån 

dån cçp tînh, cçp huyện, cçp xã đþợc thành lêp 

nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån từng cçp 

(tþnh, huyûn, xã) được thành lêp ở mỗi đơn vị bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån của cçp tương ứng đù trực tiøp 

phụ trách công tác bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

nhiûm kỳ 2021-2026 täi đơn vị bæu cử đó. 
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Chậm nhất là ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70 

ngày trước ngày bæu cử), Ủy ban nhån dån ở cçp tþnh, 

cçp huyûn, cçp xã sau khi thống nhçt với Thường trực 

Hội đồng nhån dån và Ban Thường trực Ủy ban Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp quyøt định thành lêp ở 

mỗi đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

münh một Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån. 

Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh có 

từ 11 đøn 13 thành viön. Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp huyûn có từ 9 đøn 11 thành viön. Ban 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã có từ 7 đøn 9 

thành viön. Ban bæu cử gồm Trưởng ban, các Phó 

Trưởng ban và các Ủy viön là đäi diûn cơ quan nhà 

nước, tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ 

chức xã hội. 

Danh sách Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

cçp nào thü phâi được gửi đøn Ủy ban bæu cử ở cçp 

tương ứng và Thường trực Hội đồng nhån dån, Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng 

cçp với Ủy ban bæu cử đó nhìm bâo đâm thực hiûn công 

tác chþ đäo, tổ chức bæu cử và kiùm tra, giám sát hoät 

động của các tổ chức phụ trách bæu cử ở địa phương. 

Câu 65.  Ngþời tham gia làm thành viên Ban 

bæu cử này cò đþợc đồng thời tham gia kiêm 

nhiệm thành viên Ban bæu cử khác nữa kh ng? 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 
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nhân dân đã quy định rõ thành phæn tham gia các Ban 

bæu cử phâi có đäi diûn của Thường trực Hội đồng nhån 

dån, Ủy ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam tương ứng với từng cçp và một số cơ quan, tổ chức 

hữu quan khác.  

Luêt không quy định thành viön của Ban bæu cử 

đäi biùu Quốc hội không thù đồng thời là thành viön 

của Ban bæu cử khác mà chþ có quy định v÷ những 

trường hợp không được tham gia vào các tổ chức phụ 

trách bæu cử, trong đó bao gồm các Ban bæu cử (nøu là 

người thuộc danh sách ứng cử täi đơn vị bæu cử thuộc 

phäm vi phụ trách của Ban bæu cử đó). Do đó, tùy tình 

hünh nhån sự và thực tiún của địa phương, các cơ quan 

nói trön có thù xem xét, phân công người thých hợp 

tham gia vào các Ban bæu cử, bâo đâm đæy đủ thành 

phæn theo quy định của Luêt.  

Câu 66.  Ban bæu cử cò các nhiệm vý, quyền 

hän nào? 

Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội, Ban bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp tþnh, Ban bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp huyûn, Ban bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp xã có chung những nhiûm vụ, quy÷n 

hän sau đåy: 

1. Kiùm tra, đôn đốc viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu 

cử của các Tổ bæu cử thuộc đơn vị bæu cử. 
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2. Kiùm tra, đôn đốc viûc lêp, niöm yøt danh sách 

cử tri và viûc niöm yøt danh sách những người ứng cử ở 

các Tổ bæu cử thuộc đơn vị bæu cử. 

3. Chþ đäo, kiùm tra, đôn đốc viûc bố trý các phòng 

bỏ phiøu và công viûc bæu cử ở các phòng bỏ phiøu. 

4. Nhên và phån phối tài liûu, phiøu bæu cử cho các 

Tổ bæu cử chêm nhçt là 15 ngày trước ngày bæu cử. 

5. Nhên, tổng hợp và kiùm tra biön bân køt quâ 

kiùm phiøu bæu cử của các Tổ bæu cử; lêp biön bân xác 

định køt quâ bæu cử ở đơn vị bæu cử. 

6. Giâi quyøt khiøu näi, tố cáo đối với viûc thực 

hiûn công tác bæu cử của các Tổ bæu cử và khiøu näi, tố 

cáo v÷ bæu cử do các Tổ bæu cử chuyùn đøn; nhên và 

chuyùn đøn Ủy ban bæu cử ở cçp tþnh khiøu näi, tố cáo 

v÷ người ứng cử đäi biùu Quốc hội; nhên và chuyùn 

đøn Ủy ban bæu cử tương ứng khiøu näi, tố cáo v÷ người 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhân dân. 

7. Báo cáo tünh hünh tổ chức và tiøn hành bæu cử 

theo hướng dén, yöu cæu của Hội đồng bæu cử quốc gia 

hoðc theo yöu cæu của Ủy ban bæu cử cùng cçp. 

8. Chuyùn hồ sơ, tài liûu v÷ bæu cử đäi biùu Quốc 

hội đøn Ủy ban bæu cử ở tþnh; chuyùn hồ sơ, tài liûu v÷ 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhân dân đøn Ủy ban bæu cử 

cùng cçp. 

9. Tổ chức thực hiûn viûc bæu cử thöm, bæu cử läi 

(nøu có). 
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Câu 67.  Tổ bæu cử đþợc thành lêp nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Tổ bæu cử được thành lêp ở mỗi khu vực bỏ phiøu đù 

thực hiûn công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026. 

Chậm nhất là ngày 03 tháng 4 năm 2021 (50 

ngày trước ngày bæu cử), Ủy ban nhån dån cçp xã sau 

khi thống nhçt với Thường trực Hội đồng nhån dån và 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam 

cùng cçp quyøt định thành lêp ở mỗi khu vực bỏ phiøu 

một Tổ bæu cử đù thực hiûn công tác bæu cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các 

cçp nhiûm kỳ 2021-2026. Tổ bæu cử có từ 11 đøn 21 

thành viön gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viön là đäi 

diûn cơ quan nhà nước, tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh 

trị - xã hội, tổ chức xã hội, đäi diûn cử tri ở địa phương. 

Câu 68. Tổ bæu cử ở đơn vð vü trang nhân dân 

đþợc thành lêp nhþ thế nào? Trþờng hợp đơn vð 

vü trang nhån dån và đða phþơng cò chung khu 

vực bó phiếu thì việc thành lêp Tổ bæu cử đþợc 

thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trường hợp đơn vị vũ trang nhån dån được xác 

định là khu vực bỏ phiøu riöng thì chþ huy đơn vị quyøt 

định thành lêp một Tổ bæu cử có từ 5 đøn 9 thành viön 
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gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viön là đäi diûn chþ 

huy đơn vị và đäi diûn quån nhån của đơn vị vũ trang 

nhån dån đó. Danh sách Tổ bæu cử phâi được gửi đøn 

Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội, Ban bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh, Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhân dân cçp huyûn có tổ chức bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån täi khu vực bỏ phiøu đó và Thường trực 

Hội đồng nhån dån, Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam cçp xã nơi có đơn vị đóng quån. 

Trường hợp đơn vị vũ trang nhån dån và địa 

phương tổ chức chung thành một khu vực bỏ phiøu thü 

Ủy ban nhån dån cçp xã sau khi thống nhçt với 

Thường trực Hội đồng nhån dån, Ban Thường trực Ủy 

ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp và chþ huy 

đơn vị vũ trang nhån dån quyøt định thành lêp Tổ bæu 

cử có từ 11 đøn 21 thành viön gồm Tổ trưởng, Thư ký 

và các Ủy viön là đäi diûn cơ quan nhà nước, tổ chức 

chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, đäi 

diûn cử tri ở địa phương, đäi diûn chþ huy đơn vị và đäi 

diûn quån nhån của đơn vị vũ trang nhån dån đó. 

Câu 69.  Việc thành lêp Tổ bæu cử täi các khu 

vực bó phiếu riêng khác đþợc thực hiện nhþ thế 

nào? 

Trâ lời: 

Ngoài đơn vị vũ trang nhån dån (như đã nöu täi 

Câu 68), täi các khu vực bỏ phiøu riöng khác như bûnh 



100 

viûn, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chëm sóc người 

khuyøt têt, cơ sở chëm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri 

trở lön hoðc cơ sở giáo dục bít buộc, cơ sở cai nghiûn, 

träi täm giam (quy định täi điùm b và điùm c khoân 3 

Đi÷u 11 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu 

Hội đồng nhån dån) thü viûc thành lêp Tổ bæu cử vén do 

Ủy ban nhån dån cçp xã thực hiûn như đối với các khu 

vực bỏ phiøu thông thường khác. 

Câu 70.  Ở những đơn vð hành chính cçp huyện 

kh ng cò đơn vð hành chính cçp xã thì việc thành 

lêp Tổ bæu cử đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đối với các đơn vị hành chýnh cçp huyûn không 

được chia thành các đơn vị hành chýnh cçp xã (vý dụ 

như täi một số huyûn đâo) thü Ủy ban nhån dån cçp 

huyûn sau khi thống nhçt với Thường trực Hội đồng 

nhån dån và Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cùng cçp quyøt định thành lêp ở mỗi 

khu vực bỏ phiøu một Tổ bæu cử có từ 11 đøn 21 thành 

viön gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viön là đäi diûn 

cơ quan nhà nước, tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - 

xã hội, tổ chức xã hội, đäi diûn cử tri ở địa phương. 
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Câu 71.  Tổ bæu cử cò các nhiệm vý, quyền hän 

nào?  

Trâ lời: 

Trong viûc thực hiûn công tác bæu cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp 

nhiûm kỳ 2021-2026, Tổ bæu cử có các nhiûm vụ, quy÷n 

hän sau đåy: 

1. Phụ trách công tác bæu cử trong khu vực bỏ phiøu. 

2. Bố trý phòng bỏ phiøu, chuèn bị hòm phiøu. 

3. Nhên tài liûu và phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội, 

đäi biùu Hội đồng nhån dån từ các Ban bæu cử tương 

ứng; phát Thó cử tri, phiøu bæu cử có đóng dçu của Tổ 

bæu cử cho cử tri. 

4. Thường xuyön thông báo cho cử tri biøt ngày bæu 

cử, nơi bỏ phiøu, thời gian bỏ phiøu trong thời hän 10 

ngày trước ngày bæu cử (tức là từ ngày 13 tháng 5 

đến ngày 22 tháng 5 năm 2021). 

5. Bâo đâm thực hiûn nghiöm chþnh quy định của 

pháp luêt v÷ bæu cử và nội quy phòng bỏ phiøu. 

6. Giâi quyøt khiøu näi, tố cáo đối với viûc thực 

hiûn các nhiûm vụ, quy÷n hän của Tổ bæu cử; nhên và 

chuyùn đøn Ban bæu cử tương ứng khiøu näi, tố cáo v÷ 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội, người ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån mỗi cçp và các khiøu näi, tố cáo 
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khác không thuộc thèm quy÷n giâi quyøt của Tổ bæu 

cử. 

7. Kiùm phiøu và lêp biön bân køt quâ kiùm phiøu 

bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, biön bân køt quâ 

kiùm phiøu bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån từng 

cçp nhiûm kỳ 2021-2026 đù gửi đøn các Ban bæu cử 

tương ứng. 

8. Chuyùn biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cử và 

toàn bộ phiøu bæu cử đøn Ủy ban nhån dån cçp xã nơi 

có khu vực bỏ phiøu khi køt thúc viûc kiùm phiøu. 

9. Báo cáo tình hình tổ chức và tiøn hành bæu cử 

theo quy định của các tổ chức phụ trách bæu cử cçp 

trên. 

10. Thực hiûn viûc bæu cử thöm, bæu cử läi täi khu 

vực bỏ phiøu (nøu có). 

Câu 72.  Các tổ chức phý trách bæu cử hoät 

động theo nguyên tíc nào? 

Trâ lời: 

Hội đồng bæu cử quốc gia hoät động theo chø độ têp 

thù, quyøt định theo đa số. Các cuộc họp được tiøn hành 

khi có ýt nhçt hai phæn ba tổng số thành viön của Hội 

đồng bæu cử quốc gia tham dự; các quyøt định được 

thông qua khi có quá nửa tổng số thành viön biùu quyøt 

tán thành. Hội đồng bæu cử quốc gia chịu trách nhiûm 
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trước Quốc hội và báo cáo v÷ hoät động của münh trước 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Các tổ chức phụ trách bæu cử ở địa phương (bao gồm 

các Ủy ban bæu cử, các Ban bæu cử, các Tổ bæu cử) hoät 

động theo chø độ têp thù, quyøt định theo đa số. Các 

cuộc họp được tiøn hành khi có ýt nhçt hai phæn ba tổng 

số thành viön tham dự; các quyøt định được thông qua 

khi có quá nửa tổng số thành viön biùu quyøt tán thành. 

Các quyøt định của Hội đồng bæu cử quốc gia, của 

các Ủy ban bæu cử ở các đơn vị hành chýnh được thông 

qua và thù hiûn dưới hünh thức nghị quyøt. 

Câu 73. Các tổ chức phý trách bæu cử ở đða 

phþơng tổ chức c ng việc nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Cën cứ đi÷u kiûn cụ thù, cơ quan có thèm quy÷n 

thành lêp các tổ chức phụ trách bæu cử có quy÷n trưng 

têp cán bộ, công chức, viön chức của các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiûp, tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh 

trị - xã hội, tổ chức xã hội giúp viûc cho tổ chức phụ 

trách bæu cử theo quyøt định của người đứng đæu tổ 

chức phụ trách bæu cử. 

Các tổ chức phụ trách bæu cử tổ chức quán triût 

những nhiûm vụ, quy÷n hän của từng tổ chức phụ trách 

bæu cử đã được Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån quy định; các thành viön của 
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các tổ chức phụ trách bæu cử phâi được têp huçn đæy đủ 

các kỹ nëng, nghiûp vụ thực hiûn công tác bæu cử đäi 

biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån, trong đó 

đðc biût chú trọng công tác têp huçn đối với thành viön 

Tổ bæu cử. 

Các tổ chức phụ trách bæu cử thực hiûn các công 

viûc theo quy định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån và thực hiûn chø độ báo 

cáo định kỳ theo tiøn độ v÷ tünh hünh chuèn bị, triùn 

khai, thực hiûn công tác bæu cử với tổ chức phụ trách 

bæu cử cçp trön trực tiøp và cơ quan có thèm quy÷n. 

Câu 74.  Trách nhiệm cûa thành viên tổ chức 

phý trách bæu cử đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Người đứng đæu tổ chức phụ trách bæu cử phån 

công, đôn đốc, kiùm tra viûc thực hiûn nhiûm vụ, quy÷n 

hän cụ thù đối với từng thành viön trong quá trünh thực 

hiûn công tác bæu cử. 

Thành viên các tổ chức phụ trách bæu cử có trách 

nhiûm tham gia đæy đủ viûc têp huçn kỹ nëng, nghiûp 

vụ thực hiûn công tác bæu cử; ním vững và thực hiûn 

đúng nhiûm vụ, quy÷n hän được phån công; công tåm, 

khách quan, trung thực trong quá trünh thực hiûn các 

nhiûm vụ được giao. 
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Trong quá trünh thực hiûn các nhiûm vụ được giao, 

các thành viön tổ chức phụ trách bæu cử phâi trao đổi, 

hội ý công viûc, đánh giá rút kinh nghiûm v÷ những 

công viûc đã thực hiûn của mỗi thành viön; người đứng 

đæu tổ chức phụ trách bæu cử chịu trách nhiûm chþ đäo, 

đôn đốc các thành viön thực hiûn những công viûc còn 

tồn đọng và phån công các thành viön thực hiûn các 

công viûc tiøp theo của tổ chức phụ trách bæu cử theo 

tiøn độ thực hiûn công tác bæu cử. 

Trong ngày bæu cử, các thành viön tổ chức phụ 

trách bæu cử phâi đeo phù hiûu của tổ chức phụ trách 

bæu cử cçp münh. 

Câu 75.  Các tổ chức phý trách bæu cử ở đða 

phþơng đþợc sử dýng con dçu nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trong quá trünh tổ chức, thực hiûn công tác bæu cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhân 

dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026, các tổ chức phụ trách 

bæu cử ở địa phương được cçp và sử dụng thống nhçt 

các con dçu theo méu do Hội đồng bæu cử quốc gia quy 

định (theo Méu số 41/HĐBC täi Nghị quyøt số 41/NQ-

HĐBCQG ngày 18 tháng 01 nëm 2021). Các méu dçu 

này đã được thiøt kø đù dùng ổn định, låu dài trong tçt 

câ các cuộc bæu cử đù tiøt kiûm chi phý và đã được sử 

dụng trong cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XIV và 



106 

đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 2016-2021 (nëm 

2016). Ủy ban nhån dån các cçp chịu trách nhiûm chuèn 

bị các con dçu của các tổ chức phụ trách bæu cử ở cçp 

münh; Ủy ban nhån dån cçp xã chuèn bị con dçu của Tổ 

bæu cử và con dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ đù bàn giao cho các tổ 

chức phụ trách bæu cử tương ứng. 

Do đó, các con dçu đã được sử dụng trong cuộc bæu 

cử đäi biùu Quốc hội khóa XIV và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån nhiûm kỳ 2016-2021 nøu vén trong tünh 

träng sử dụng tốt và các thông tin v÷ đơn vị hành chýnh 

có liön quan (tön loäi, tön gọi) không có sự thay đổi, 

đi÷u chþnh thü vén được sử dụng cho cuộc bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån 

các cçp nhiûm kỳ 2021-2026. Các tổ chức phụ trách bæu 

cử có trách nhiûm thực hiûn đúng quy định v÷ quân lý 

và sử dụng con dçu. 

Câu 76.  Đối với đơn vð hành chính cçp xã chî 

cò duy nhçt 01 khu vực bó phiếu thì Ban bæu cử 

đäi biểu Hội đồng nhån dån cçp xã cò đồng thời 

thực hiện nhiệm vý cûa Tổ bæu cử đþợc hay không? 

Trâ lời: 

Täi đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

xã chþ có duy nhçt một khu vực bỏ phiøu, vén thành lêp 

Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã và Tổ 

bæu cử ở khu vực bỏ phiøu. Thành viön Ban bæu cử đäi 
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biùu Hội đồng nhån dån cçp xã có thù kiöm nhiûm làm 

thành viön của Tổ bæu cử. Ban bæu cử, Tổ bæu cử thực 

hiûn nhiûm vụ, quy÷n hän theo quy định của pháp luêt 

v÷ bæu cử. 

Câu 77.  Trong cuộc bæu cử đäi biểu Quốc hội 

khòa XV, đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp 

nhiệm kỳ 2021-2026, việc tổ chức bæu cử täi thành 

phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố 

Đà Nïng cò điểm gì khác biệt? 

Trâ lời: 

Theo các nghị quyøt số 97/2019/QH14, số 119/2020/ 

QH14 và số 131/2020/QH14 của Quốc hội thü täi thành 

phố Hà Nội, thành phố Đà Nïng sô tổ chức thực hiûn 

thý điùm mô hünh chýnh quy÷n đô thị, Thành phố Hồ 

Chý Minh sô chýnh thức thực hiûn mô hünh chýnh quy÷n 

đô thị từ nëm 2021. Theo đó, bít đæu từ nhiûm kỳ 

2021-2026, ở các phường của thành phố Hà Nội sô 

không tổ chức Hội đồng nhån dån phường; ở các quên, 

phường của thành phố Đà Nïng, Thành phố Hồ Chý 

Minh đ÷u không tổ chức Hội đồng nhån dån quên, Hội 

đồng nhån dån phường. Như vêy, viûc tổ chức bæu cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån 

dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 trön địa bàn các 

thành phố nói trön sô được tiøn hành như sau: 

- Trön địa bàn thành phố Hà Nội, chþ tổ chức bæu 
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cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, đäi biùu Hội đồng nhån 

dån thành phố Hà Nội, đäi biùu Hội đồng nhån dån các 

quên, đäi biùu Hội đồng nhån dån thị xã Sơn Tåy, đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các huyûn thuộc thành phố Hà 

Nội và đäi biùu Hội đồng nhån dån các xã, thị trçn 

thuộc các huyûn, thị xã của thành phố Hà Nội nhiûm kỳ 

2021-2026. 

- Trön địa bàn thành phố Đà Nïng, chþ tổ chức bæu 

cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, đäi biùu Hội đồng nhån 

dån thành phố Đà Nïng, đäi biùu Hội đồng nhån dån 

huyûn Hòa Vang và đäi biùu Hội đồng nhån dån các xã 

thuộc huyûn Hòa Vang nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Trön địa bàn Thành phố Hồ Chý Minh, chþ tổ chức 

bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, đäi biùu Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hồ Chý Minh, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån thành phố Thủ Đức, đäi biùu Hội đồng nhån 

dån các huyûn thuộc Thành phố Hồ Chý Minh và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các xã, thị trçn thuộc các 

huyûn của Thành phố Hồ Chý Minh nhiûm kỳ 2021-2026. 

Câu 78.  Việc thành lêp các tổ chức phý trách 

bæu cử täi thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh, thành phố Đà Nïng đþợc thực hiện thế nào? 

Trâ lời: 

Đù tổ chức viûc bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån nöu täi Cåu 77, thành phố Hà 
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Nội, thành phố Đà Nïng và thành phố Hồ Chý Minh sô 

cæn thành lêp các loäi tổ chức phụ trách bæu cử sau đåy: 

1. Đối với thành phố Hà Nội:  

- Thành lêp Ủy ban bæu cử ở thành phố Hà Nội đù 

thực hiûn công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và 

tổ chức bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån thành phố 

Hà Nội nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Thành lêp Ủy ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån ở các quên, huyûn, thị xã, xã, thị trçn trön địa bàn 

thành phố Hà Nội đù tổ chức bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhân dân nhiûm kỳ 2021-2026 ở từng đơn vị hành 

chýnh tương ứng. Không thành lêp Ủy ban bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån phường täi các phường thuộc 

quên, thị xã của thành phố Hà Nội. 

- Thành lêp các Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội täi 

mỗi đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội trön địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

- Thành lêp các Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån thành phố Hà Nội, Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån huyûn, quên, thị xã, xã, thị trçn täi mỗi đơn 

vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån của cçp tương 

ứng. Không thành lêp Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån phường täi các phường thuộc quên, thị xã 

thuộc thành phố Hà Nội. 

- Thành lêp ở mỗi khu vực bỏ phiøu một Tổ bæu cử 

đù thực hiûn công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 
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biùu Hội đồng nhån dån của cçp được tổ chức bæu cử 

trön địa bàn khu vực bỏ phiøu. Như vêy, Tổ bæu cử được 

thành lêp ở các khu vực bỏ phiøu trön địa bàn các quên 

nội thành của thành phố Hà Nội và các phường thuộc thị 

xã Sơn Tåy sô chþ thực hiûn công tác bæu cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån thành 

phố Hà Nội, đäi biùu Hội đồng nhån dån quên hoðc thị 

xã thuộc thành phố Hà Nội nhiûm kỳ 2021-2026.  

2. Đối với Thành phố Hồ Chý Minh và thành phố 

Đà Nïng: 

- Thành lêp Ủy ban bæu cử ở Thành phố Hồ Chý 

Minh, thành phố Đà Nïng đù thực hiûn công tác bæu cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV và tổ chức bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån thành phố nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Thành lêp Ủy ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån ở thành phố Thủ Đức, các huyûn, xã, thị trçn trön 

địa bàn Thành phố Hồ Chý Minh, ở huyûn Hòa Vang, 

các xã thuộc huyûn Hòa Vang của thành phố Đà Nïng 

đù tổ chức bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 

2021-2026 ở từng đơn vị hành chýnh tương ứng. Không 

thành lêp Ủy ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

quên, Ủy ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

phường täi các quên và täi các phường thuộc quên của 

Thành phố Hồ Chý Minh, thành phố Đà Nïng; không 

thành lêp Ủy ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

phường täi các phường thuộc thành phố Thủ Đức. 
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- Thành lêp các Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội täi 

mỗi đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội trön địa bàn Thành 

phố Hồ Chý Minh, thành phố Đà Nïng. 

- Thành lêp các Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dân Thành phố Hồ Chý Minh, Ban bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån thành phố Thủ Đức, Ban bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån huyûn, xã, thị trçn täi mỗi đơn 

vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån của cçp tương 

ứng trön địa bàn Thành phố Hồ Chý Minh. Thành lêp 

các Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån thành phố 

Đà Nïng, Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

huyûn Hòa Vang, Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån các xã thuộc huyûn Hòa Vang thuộc thành phố Đà 

Nïng. Không thành lêp Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhân dân quên, Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån phường täi các phường thuộc quên của Thành phố 

Hồ Chý Minh và thành phố Đà Nïng; không thành lêp 

Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån phường täi các 

phường thuộc thành phố Thủ Đức. 

- Thành lêp ở mỗi khu vực bỏ phiøu một Tổ bæu cử 

đù thực hiûn công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån của cçp được tổ chức bæu cử 

trön địa bàn khu vực bỏ phiøu. Như vêy, Tổ bæu cử 

được thành lêp ở các khu vực bỏ phiøu trön địa bàn các 

quên của Thành phố Hồ Chý Minh, thành phố Đà Nïng 

sô chþ thực hiûn công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa 
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XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån Thành phố Hồ Chý 

Minh hoðc đäi biùu Hội đồng nhån dån thành phố Đà 

Nïng nhiûm kỳ 2021-2026; Tổ bæu cử được thành lêp ở 

các khu vực bỏ phiøu trön địa bàn thành phố Thủ Đức 

chþ thực hiûn công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa 

XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån Thành phố Hồ Chý 

Minh, đäi biùu Hội đồng nhån dån thành phố Thủ Đức 

nhiûm kỳ 2021-2026. 

Do số lượng các tổ chức phụ trách bæu cử täi các 

thành phố sô tổ chức mô hünh chýnh quy÷n đô thị có sự 

giâm bớt khá nhi÷u so với các đơn vị hành chýnh thông 

thường khác, nön đù có thù bâo đâm thực hiûn có hiûu 

quâ công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và tổ 

chức bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 

2021-2026 trön địa bàn, thü cçp ủy, chýnh quy÷n địa 

phương, đðc biût là Ủy ban bæu cử ở các thành phố nói 

trên, cæn têp trung đèy mänh, tổ chức thực hiûn tốt 

công tác chþ đäo viûc tổ chức bæu cử; kiùm tra, đôn đốc 

viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu cử trön toàn địa bàn 

thành phố; chþ đäo công tác thông tin, tuyön truy÷n, 

phổ biøn såu rộng v÷ cuộc bæu cử; chú trọng công tác 

bâo đâm an ninh chýnh trị và trêt tự, an toàn xã hội 

trön địa bàn; có phương án chủ động ứng phó với những 

tünh huống thiön tai, dịch bûnh có thù xèy ra trong thời 

gian tiøn hành bæu cử,... Sau khi køt thúc cuộc bæu cử, 

các tổ chức phụ trách bæu cử cæn tiøn hành tổng køt cụ 

thù, chi tiøt v÷ viûc triùn khai thực hiûn công tác bæu cử 
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ở địa phương münh đù đánh giá, rút kinh nghiûm, chþ ra 

các nội dung còn khó khën, vướng míc và đ÷ xuçt các 

giâi pháp, đi÷u chþnh cæn thiøt nhìm thực hiûn tốt hơn 

nữa công tác này trong các kỳ bæu cử tiøp theo. 

Câu 79.  Khi nào Hội đồng bæu cử quốc gia kết 

thúc nhiệm vý? 

Trâ lời: 

Hội đồng bæu cử quốc gia køt thúc nhiûm vụ sau 

khi đã trünh Quốc hội khóa XV báo cáo tổng køt cuộc 

bæu cử trong câ nước và køt quâ xác nhên tư cách đäi 

biùu Quốc hội được bæu, bàn giao biön bân tổng køt và 

hồ sơ, tài liûu v÷ bæu cử đäi biùu Quốc hội cho Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XV. 

Câu 80.  Khi nào Ủy ban bæu cử, Ban bæu cử, 

Tổ bæu cử kết thúc nhiệm vý? 

Trâ lời: 

Ủy ban bæu cử ở cçp tþnh, Ban bæu cử đäi biùu 

Quốc hội, Tổ bæu cử køt thúc nhiûm vụ đối với bæu cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV sau khi Hội đồng bæu cử 

quốc gia køt thúc viûc tổng køt công tác bæu cử đäi biùu 

Quốc hội trong câ nước và công bố køt quâ bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV. 

Ủy ban bæu cử ở các cçp køt thúc nhiûm vụ đối với 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cùng cçp nhiûm kỳ 
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2021-2026 sau khi Ủy ban bæu cử đã trünh báo cáo tổng 

køt cuộc bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån và hồ sơ, 

tài liûu v÷ bæu cử täi kỳ họp thứ nhçt của Hội đồng 

nhån dån cçp tương ứng nhiûm kỳ 2021-2026. 

Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån, Tổ bæu cử 

høt nhiûm vụ đối với bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 sau khi Ủy ban bæu cử 

ở cçp tương ứng køt thúc viûc tổng køt công tác bæu cử 

và công bố køt quâ bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

của cçp münh nhiûm kỳ 2021-2026. 

Câu 81.  Những trþờng hợp kh ng đþợc tham 

gia vào các tổ chức phý trách bæu cử và việc thay 

đổi, bổ sung hoðc giữ nguyên thành viên tổ chức 

phý trách bæu cử đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån không được làm thành viön Ban bæu cử hoðc 

Tổ bæu cử ở đơn vị bæu cử mà münh ứng cử. 

Nøu đã là thành viön của Ban bæu cử hoðc Tổ bæu 

cử ở đơn vị bæu cử mà mình có tên trong Danh sách 

chýnh thức những người ứng cử thü người ứng cử phâi 

xin rút khỏi danh sách thành viön của tổ chức phụ 

trách bæu cử đó chêm nhçt là vào ngày công bố Danh 

sách chýnh thức những người ứng cử theo từng đơn vị 

bæu cử. Trường hợp người ứng cử không có đơn xin rút 
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thü cơ quan đã quyøt định thành lêp Ban bæu cử, Tổ 

bæu cử ra quyøt định xóa tön người đó khỏi danh sách 

thành viön của tổ chức phụ trách bæu cử và bổ sung 

thành viön khác đù thay thø. 

Câu 82.  Trþờng hợp bð khuyết thành viên tổ 

chức phý trách bæu cử thì xử lý nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trường hợp thành viön tổ chức phụ trách bæu cử bị 

chøt, bị kỷ luêt, bị truy cứu trách nhiûm hünh sự hoðc 

vü lý do khác dén đøn khuyøt thành viön tổ chức phụ 

trách bæu cử so với số lượng ghi trong quyøt định thành 

lêp thü cën cứ tünh hünh cụ thù của mỗi địa phương, Ủy 

ban nhån dån sau khi thống nhçt với Thường trực Hội 

đồng nhån dån và Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam cùng cçp quyøt định thay đổi, bổ 

sung thành viön tổ chức phụ trách bæu cử ở cçp münh 

trước ngày bæu cử. 

Câu 83. Ủy ban bæu cử, Ban bæu cử cò đþợc cử 

thêm chức danh Thþ ký Ủy ban bæu cử và Thþ ký 

Ban bæu cử để thþờng xuyên giúp việc cho các tổ 

chức phý trách bæu cử ở đða phþơng hay không? 

Trâ lời: 

Các luêt bæu cử trước đåy có quy định v÷ chức danh 

Thư ký Ủy ban bæu cử, Thư ký Ban bæu cử trong số các 
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thành viön của Ủy ban bæu cử, Ban bæu cử. Tuy nhiön, 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån nëm 2015 không có quy định cụ thù v÷ chức 

danh này. Đi÷u 4 của Thông tư số 01/2021/TT-BNV 

ngày 11 tháng 01 nëm 2021 của Bộ Nội vụ hướng dén 

nghiûp vụ công tác tổ chức bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm 

kỳ 2021-2026 đã nöu rõ: Người đứng đæu tổ chức phụ 

trách bæu cử chịu trách nhiûm phån công nhiûm vụ, 

quy÷n hän cụ thù của từng thành viön tổ chức phụ 

trách bæu cử cçp münh từ giai đoän chuèn bị, triùn 

khai, tổ chức ngày bæu cử, các công viûc tiøn hành sau 

ngày bæu cử cho đøn khi køt thúc cuộc bæu cử; trong đó 

phån công một thành viön làm thư ký chịu trách nhiûm 

quân lý tài liûu, con dçu, tổng hợp chung công tác bæu 

cử của Ủy ban bæu cử và Ban bæu cử. Do đó, Ủy ban 

bæu cử, Ban bæu cử có thù phån công một Phó Trưởng 

ban hoðc một Ủy viön thực hiûn các nhiûm vụ của Thư 

ký Ủy ban bæu cử, Thư ký Ban bæu cử trước đåy mà 

không cæn có chức danh riöng cho công tác này. 

Câu 84.  Đða phþơng cò thể thành lêp thêm các 

tổ chức trung gian ở xã, phþờng, thð trçn và ở các 

huyện, quên, thð xã, thành phố thuộc tînh để giúp 

các Ban bæu cử têp hợp kết quâ bæu cử đþợc kh ng? 

Trâ lời: 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 
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nhån dån đã quy định rõ v÷ các tổ chức phụ trách bæu 

cử ở trung ương và ở địa phương. Nhiûm vụ, quy÷n hän 

của từng loäi tổ chức phụ trách bæu cử cũng đã được 

quy định rçt cụ thù. Vü vêy, đù bâo đâm thống nhçt và 

phù hợp với các quy định của pháp luêt, các địa phương 

không được thành lêp thöm các tổ chức trung gian đù 

têp hợp køt quâ bæu cử hoðc thực hiûn các nhiûm vụ, 

quy÷n hän khác mà Luêt đã quy định cho các tổ chức 

phụ trách bæu cử ở địa phương. 

Câu 85.  Việc trþng têp ngþời để hỗ trợ hoät 

động cûa các tổ chức phý trách bæu cử đþợc thực 

hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Hội đồng bæu cử quốc gia có quy÷n trưng têp cán 

bộ, công chức, viön chức của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội đù giúp viûc cho Hội 

đồng bæu cử quốc gia. 

Cơ quan có thèm quy÷n thành lêp tổ chức phụ 

trách bæu cử ở địa phương có quy÷n trưng têp cán bộ, 

công chức, viön chức của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiûp công 

lêp đù giúp thực hiûn các công viûc liön quan đøn tổ 

chức bæu cử. 
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Phần thứ ba 

CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI 

Câu 86.  Những ngþời nào đþợc gọi là cử tri?  

Trâ lời: 

Cử tri là người có quy÷n bæu cử. Công dån nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghÿa Viût Nam - là người có quốc 

tịch Viût Nam, týnh đøn ngày bæu cử (ngày 23 tháng 5 

nëm 2021), đủ 18 tuổi trở lön và có đủ các đi÷u kiûn 

theo quy định của pháp luêt v÷ bæu cử đ÷u có quy÷n 

bæu cử. 

Câu 87. Việc xác đðnh một ngþời cò quốc tðch 

Việt Nam đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Theo quy định của Luêt Quốc tịch Viût Nam, người 

được xác định có quốc tịch Viût Nam (là công dån Viût 

Nam) nøu có một trong những cën cứ sau đåy: 

1. Cha, mõ đ÷u là công dån Viût Nam, được sinh ra 

ở Viût Nam hoðc ở nước ngoài. 

2. Cha hoðc mõ là công dån Viût Nam còn người kia 

là người không quốc tịch hoðc có mõ là công dån Viût 
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Nam còn cha không rõ là ai, được sinh ra ở Viût Nam 

hoðc ở nước ngoài. 

3. Cha hoðc mõ là công dån Viût Nam, còn người 

kia là công dån nước ngoài, nøu cha mõ có sự thỏa 

thuên bìng vën bân v÷ viûc chọn quốc tịch Viût Nam 

vào thời điùm đëng ký khai sinh cho con. 

4. Cha hoðc mõ là công dån Viût Nam còn người kia 

là công dån nước ngoài mà được sinh ra trön lãnh thổ 

Viût Nam và cha mõ không thỏa thuên được viûc lựa 

chọn quốc tịch cho con. 

5. Được sinh ra trön lãnh thổ Viût Nam mà khi 

sinh ra có cha mõ đ÷u là người không quốc tịch, nhưng 

có nơi thường trú täi Viût Nam. 

6. Được sinh ra trön lãnh thổ Viût Nam mà khi 

sinh ra có mõ là người không quốc tịch, nhưng có nơi 

thường trú täi Viût Nam, còn cha không rõ là ai. 

7. Người được nhêp quốc tịch Viût Nam. 

8. Người được trở läi quốc tịch Viût Nam. 

9. Tró sơ sinh bị bỏ rơi và tró em được tüm thçy trön 

lãnh thổ Viût Nam mà không rõ cha mõ là ai. 

10. Tró em là công dån Viût Nam được người nước 

ngoài nhên làm con nuôi thü vén giữ quốc tịch Viût Nam. 

11. Tró em là người nước ngoài được công dån Viût 

Nam nhên làm con nuôi thü có quốc tịch Viût Nam, kù 
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từ ngày được cơ quan nhà nước có thèm quy÷n của Viût 

Nam công nhên viûc nuôi con nuôi. 

12. Người có quốc tịch Viût Nam theo quy định của 

đi÷u ước quốc tø mà Viût Nam là thành viön. 

Khi có sự thay đổi v÷ quốc tịch do nhêp, trở läi hoðc 

thôi quốc tịch Viût Nam của cha mõ thü quốc tịch của 

con chưa thành niön sinh sống cùng với cha mõ cũng 

được thay đổi theo quốc tịch của họ (nøu người con từ 

đủ 15 tuổi đøn chưa đủ 18 tuổi phâi được sự đồng ý 

bìng vën bân của người con). 

Người đã có quốc tịch Viût Nam mà bị mçt quốc 

tịch Viût Nam, được Chủ tịch nước quyøt định cho thôi 

quốc tịch Viût Nam, hủy bỏ quyøt định cho nhêp quốc 

tịch Viût Nam, bị tước quốc tịch Viût Nam thü không 

còn là công dån Viût Nam. 

Người có quốc tịch Viût Nam có thù được chứng 

minh bìng một trong các loäi giçy tờ sau đåy: 

1. Giçy khai sinh; trường hợp Giçy khai sinh không 

thù hiûn rõ quốc tịch Viût Nam thü phâi kñm theo giçy 

tờ chứng minh quốc tịch Viût Nam của cha mõ. 

2. Giçy chứng minh nhån dån, Cën cước công dån 

hoðc các giçy tờ có giá trị tương đương. 

3. Hộ chiøu Viût Nam. 

4. Quyøt định cho nhêp quốc tịch Viût Nam, Quyøt 

định cho trở läi quốc tịch Viût Nam, Quyøt định công 
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nhên viûc nuôi con nuôi đối với tró em là người nước 

ngoài, Quyøt định cho người nước ngoài nhên tró em 

Viût Nam làm con nuôi. 

Câu 88.  Cách tính tuổi c ng dån để ghi tên 

vào danh sách cử tri đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Công dån từ đủ 18 tuổi týnh đøn ngày bæu cử 23 

tháng 5 nëm 2021, tức là có ngày sinh từ ngày 23 tháng 

5 nëm 2003 trở v÷ trước thü được xác định là đủ tuổi đù 

được ghi vào danh sách cử tri đù bæu cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dân các cçp 

nhiûm kỳ 2021-2026. 

Cách týnh tuổi công dån được thực hiûn như sau: 

- Tuổi của công dån được týnh từ ngày, tháng, nëm 

sinh ghi trong Giçy khai sinh đøn ngày bæu cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV, đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp 

nhiûm kỳ 2021-2026 đã được çn định (ngày 23 tháng 5 

nëm 2021). Trường hợp không có Giçy khai sinh thü cën 

cứ vào thông tin ghi trong Sổ hộ khèu hoðc Giçy chứng 

minh nhån dån, Cën cước công dån, Hộ chiøu đù týnh 

tuổi thực hiûn quy÷n bæu cử, ứng cử. 

- Mỗi tuổi tròn được týnh từ ngày, tháng sinh 

dương lịch của nëm trước đøn ngày, tháng sinh dương 

lịch của nëm sau. 
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- Trường hợp không xác định được ngày sinh thü 

lçy ngày 01 của tháng sinh làm cën cứ đù xác định tuổi 

thực hiûn quy÷n bæu cử và ứng cử. Trường hợp không 

xác định được ngày và tháng sinh thü lçy ngày 01 tháng 

01 của nëm sinh làm cën cứ đù xác định tuổi thực hiûn 

quy÷n bæu cử và ứng cử. 

Câu 89.  Những ngþời nào kh ng đþợc ghi tên 

vào danh sách cử tri? 

Trâ lời: 

Những người thuộc các trường hợp sau đåy không 

được ghi tön vào danh sách cử tri: 

- Người đang bị tước quy÷n bæu cử theo bân án, 

quyøt định của Tòa án đã có hiûu lực pháp luêt. 

- Người bị køt án tử hünh đang trong thời gian chờ 

thi hành án. 

- Người đang chçp hành hünh phät tù mà không 

được hưởng án treo. 

- Người mçt nëng lực hành vi dån sự. 

Câu 90.  Ngþời bð Tña án kết án phät tù nhþng 

đþợc hþởng án treo thì cò đþợc ghi tên vào danh 

sách cử tri để thực hiện quyền bæu cử kh ng? 

Trâ lời: 

Khoân 1 Đi÷u 30 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc 
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hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån quy định: ĔNgười 

đang bị tước quy÷n bæu cử theo bân án, quyøt định của 

Tòa án đã có hiûu lực pháp luêt, người bị køt án tử hünh 

đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chçp 

hành hünh phät tù mà không được hưởng án treo, người 

mçt nëng lực hành vi dån sự thü không được ghi tön vào 

danh sách cử triĕ. Như vêy, công dån đủ 18 tuổi trở lön, 

có đủ nëng lực hành vi dån sự, bị Tòa án køt án phät tù 

nhưng được hưởng án treo, nøu không bị tước quy÷n 

bæu cử (trong bân án không ghi hünh phät bị tước quy÷n 

bæu cử) vén có quy÷n bæu cử và được ghi tön vào danh 

sách cử tri ở nơi münh cư trú đù tham gia bæu đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån theo quy định 

của pháp luêt. 

Câu 91.  Ngþời bð kết án phät tù nhþng đþợc 

hoãn chçp hành hình phät tù hoðc täm đình chî 

chçp hành hình phät tù thì cò đþợc ghi tên vào 

danh sách cử tri để thực hiện quyền bæu cử kh ng?  

Trâ lời: 

Khoân 1 Đi÷u 30 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc 

hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån quy định: ĔNgười 

đang bị tước quy÷n bæu cử theo bân án, quyøt định của 

Tòa án đã có hiûu lực pháp luêt, người bị køt án tử hünh 

đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chçp 

hành hünh phät tù mà không được hưởng án treo, người 
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mçt nëng lực hành vi dån sự thü không được ghi tön vào 

danh sách cử triĕ. Như vêy, những người bị køt án phät 

tù nhưng được hoãn chçp hành hünh phät tù hoðc täm 

đünh chþ chçp hành hünh phät tù thü không được týnh là 

đang trong thời hän chçp hành hünh phät tù và vén 

được ghi tön vào danh sách cử tri đù thực hiûn quy÷n 

bæu cử. 

Câu 92. Thế nào là ngþời mçt nëng lực hành vi 

dån sự? Ngþời cò dçu hiệu bð bệnh tâm thæn 

nhþng kh ng cò điều kiện tổ chức khám và xác 

nhên cûa cơ quan y tế thì cò đþợc ghi tên vào 

danh sách cử tri hay kh ng? 

Trâ lời: 

Khi một người do bị bûnh tåm thæn hoðc míc bûnh 

khác mà không thù nhên thức, làm chủ được hành vi 

thü theo yöu cæu của người có quy÷n, lợi ých liön quan 

hoðc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyøt 

định tuyön bố người này là người mçt nëng lực hành vi 

dån sự trön cơ sở køt luên giám định pháp y tåm thæn. 

Người bị mçt nëng lực hành vi dån sự sô không được 

thực hiûn quy÷n ứng cử và bæu cử. 

Trön thực tø, bûnh nhån tåm thæn thường không cư 

trú cố định ở một nơi. Mäng lưới y tø chuyön khoa hiûn 

täi cũng chưa phát triùn rộng khíp nön chưa khám và 

xác định được họ. Do đó, ở địa phương, nøu có trường 
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hợp có biùu hiûn bûnh lý tåm thæn rõ rût, thường xuyön 

không làm chủ được nhên thức và hành vi thü tuy chưa 

có đi÷u kiûn tổ chức khám và xác nhên của cơ quan y tø 

có thèm quy÷n, chưa được Tòa án tuyön bố là người mçt 

nëng lực hành vi dån sự nhưng gia đünh, người giám hộ 

có cam køt và chýnh quy÷n địa phương xác nhên thü họ 

cũng bị coi là người mçt nëng lực hành vi dån sự và 

không được ghi tön vào danh sách cử tri. 

Câu 93.  Ngþời vÿa cåm, vÿa điếc cò đþợc ghi 

tên vào danh sách cử tri hay kh ng? 

Trâ lời: 

Người vừa cåm, vừa điøc nøu không thuộc các 

trường hợp không được ghi tön vào danh sách cử tri quy 

định täi Đi÷u 30 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån thì vén được ghi tön vào 

danh sách cử tri đù tham gia bæu cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån. 

Câu 94.  Việc lêp danh sách cử tri đþợc tiến 

hành nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Danh sách cử tri do Ủy ban nhån dån cçp xã lêp 

theo khu vực bỏ phiøu (theo Méu số 33/HĐBC); đối với 

những nơi không có đơn vị hành chýnh cçp xã thü Ủy 

ban nhån dån cçp huyûn lêp danh sách cử tri theo từng 
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khu vực bỏ phiøu. Danh sách cử tri trong đơn vị vũ 

trang nhån dån do chþ huy đơn vị lêp theo đơn vị vũ 

trang nhån dån đù đưa vào danh sách cử tri của khu 

vực bỏ phiøu nơi đơn vị đóng quån. Viûc lêp danh sách 

cử tri phâi được hoàn thành chậm nhất là ngày 04 

tháng 4 năm 2021 (50 ngày trước ngày bæu cử). 

Mọi công dån có quy÷n bæu cử đ÷u được ghi tön vào 

danh sách cử tri và được phát Thó cử tri bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV và bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 (theo Méu số 

11/HĐBC), trừ những người đang bị tước quy÷n bæu cử 

theo bân án, quyøt định của Tòa án đã có hiûu lực pháp 

luêt, người bị køt án tử hünh đang trong thời gian chờ 

thi hành án, người đang chçp hành hünh phät tù mà 

không được hưởng án treo, người mçt nëng lực hành vi 

dån sự. 

Mỗi công dån chþ được ghi tön vào một danh sách 

cử tri ở nơi münh thường trú hoðc täm trú. Ủy ban nhån 

dån cçp xã có trách nhiûm thông báo cho cử tri trön địa 

bàn đơn vị hành chýnh cçp xã v÷ viûc lêp danh sách cử 

tri theo từng khu vực bỏ phiøu. Các cử tri đang đëng ký 

thường trú täi địa bàn được ghi tön vào danh sách cử 

tri täi nơi münh thường trú; trường hợp cử tri có nguyûn 

vọng bỏ phiøu ở nơi khác thü cæn thông báo läi đù Ủy 

ban nhån dån cçp xã nơi münh đã đëng ký thường trú 

biøt và không ghi tön vào danh sách cử tri ở địa 
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phương. Trong quá trünh lêp danh sách cử tri, Ủy ban 

nhån dån cçp xã chþ ghi vào danh sách những cử tri 

thuộc diûn đëng ký täm trú ở địa phương münh nøu cử 

tri đó thù hiûn rõ nguyûn vọng được tham gia bỏ phiøu 

täi nơi münh đang täm trú (có thù bìng vën bân hoðc 

trực tiøp bìng lời nói với người có trách nhiûm, vý dụ 

như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dån phố hoðc cán bộ phụ 

trách công tác lêp danh sách cử tri của Ủy ban nhån 

dån cçp xãĖ). 

Sau khi danh sách cử tri đã được lêp và công bố, 

viûc thay đổi, bổ sung danh sách được thực hiûn theo 

quy định của Luêt và vën bân quy định v÷ các méu vën 

bân sử dụng trong bæu cử của Hội đồng bæu cử quốc gia. 

Câu 95.  Việc lêp danh sách cử tri và cçp Thẻ 

cử tri đối với các đơn vð vü trang nhån dån đþợc 

thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhån dån và địa 

phương có chung khu vực bỏ phiøu thü chþ huy đơn vị vũ 

trang nhån dån lêp danh sách cử tri trong đơn vị và 

chuyùn cho Ủy ban nhån dån cçp xã đù đưa vào danh 

sách cử tri của khu vực bỏ phiøu. Trong danh sách cử 

tri (theo Méu số 33/HĐBC), đối với cử tri là quån nhån, 

cột Ĕngh÷ nghiûpĕ ghi chung là Ĕlực lượng vũ trangĕ; cột 

Ĕnơi cư trúĕ ghi tön đơn vị hành chýnh cçp xã nơi đơn vị 
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vũ trang nhån dån đóng quån, không ghi tön hoðc 

phiön hiûu đơn vị vũ trang nhån dån; cử tri là quån 

nhån tham gia bæu cử täi nơi đóng quån chþ thực hiûn 

viûc bæu cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån 

dån cçp tþnh và đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn. 

Chủ tịch Ủy ban nhån dån cçp xã ký, đóng dçu vào 

danh sách cử tri và Thó cử tri và chuyùn läi cho đơn vị 

vũ trang nhån dån đù thực hiûn viûc niöm yøt täi đơn vị 

và phát Thó cử tri cho quån nhån. 

Trường hợp đơn vị vũ trang nhån dån được xác 

định là khu vực bỏ phiøu riöng thü chþ huy đơn vị vũ 

trang nhån dån tổ chức viûc lêp danh sách cử tri, ghi 

Thó cử tri đối với các cử tri là quån nhån trong đơn vị 

và chuyùn cho Ủy ban nhån dån cçp xã đù Chủ tịch Ủy 

ban nhån dån cçp xã ký, đóng dçu vào danh sách cử tri 

và Thó cử tri. Danh sách cử tri chþ được niöm yøt trong 

phäm vi đơn vị vũ trang nhån dån. Quån nhån đã đëng 

ký thường trú, täm trú ở địa phương gæn khu vực đóng 

quån có thù được chþ huy đơn vị cçp giçy chứng nhên đù 

được ghi tön vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiøu 

ở nơi cư trú (theo Méu số 13/HĐBC). Khi cçp giçy 

chứng nhên, chþ huy đơn vị phâi ghi ngay vào danh 

sách cử tri täi đơn vị vũ trang nhån dån bön cänh tön 

người đó cụm từ ĔBỏ phiøu ở nơi cư trúĕ. 

Trường hợp 01 đơn vị vũ trang nhån dån có doanh 

träi đóng quån têp trung trön địa bàn của 02 đơn vị 

hành chýnh cçp xã trở lön thü chþ huy đơn vị trao đổi với 
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Ủy ban nhån dån cçp huyûn nơi đơn vị đóng quån, đ÷ 

nghị chþ định Ủy ban nhån dån của 01 trong các đơn vị 

hành chýnh cçp xã liön quan phối hợp thực hiûn viûc 

lêp danh sách cử tri và phát Thó cử tri cho cử tri täi 

đơn vị vũ trang nhån dån. 

Câu 96.  Việc niêm yết danh sách cử tri đþợc 

tiến hành nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Chậm nhất là ngày 14 tháng 4 năm 2021 (40 

ngày trước ngày bæu cử), Ủy ban nhån dån cçp xã đã lêp 

danh sách cử tri phâi niöm yøt danh sách đó täi trụ sở 

Ủy ban nhån dån cçp xã và täi những địa điùm công cộng 

của khu vực bỏ phiøu, đồng thời thông báo rộng rãi danh 

sách cử tri và viûc niöm yøt đù Nhån dån kiùm tra.  

Câu 97.  Quyền bæu cử cûa các cử tri cò giống 

nhau hay không? 

Trâ lời: 

Tùy thuộc thời gian cư trú hoðc quan hû gín bó với 

địa phương nơi đëng ký tham gia bæu cử mà Luêt Bæu 

cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån đã 

quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phäm vi tham 

gia bæu cử không hoàn toàn giống nhau. Cụ thù là: 

- Cử tri là người đëng ký thường trú täi khu vực bỏ 

phiøu và cử tri là người đëng ký täm trú, có thời gian 
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đëng ký täm trú täi đơn vị hành chýnh cçp xã nơi có 

đơn vị bỏ phiøu từ đủ 12 tháng trở lön thü được ghi tön 

vào danh sách cử tri đù bæu đäi biùu Quốc hội và bæu cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån ở câ 3 cçp: cçp tþnh, cçp 

huyûn và cçp xã (trừ nơi không có đơn vị hành chýnh 

cçp xã hoðc nơi thực hiûn mô hünh chýnh quy÷n đô thị 

không tổ chức Hội đồng nhån dån quên, phường). 

- Cử tri là người đëng ký täm trú täi đơn vị hành 

chính cçp xã nơi có khu vực bỏ phiøu và có thời gian 

đëng ký täm trú chưa đủ 12 tháng thü chþ được ghi tön 

vào danh sách cử tri đù bæu đäi biùu Quốc hội, đäi biùu 

Hội đồng nhân dân cçp tþnh và đäi biùu Hội đồng nhân 

dån cçp huyûn ở nơi münh täm trú nøu có nguyûn vọng 

tham gia bỏ phiøu täi nơi täm trú.  

- Cử tri là người đang bị täm giam, täm giữ, người 

đang chçp hành biûn pháp đưa vào cơ sở giáo dục bít 

buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộc được ghi tön vào danh 

sách cử tri đù bæu đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh nơi người đó đang bị täm giam, 

täm giữ, đang chçp hành biûn pháp đưa vào cơ sở giáo 

dục bít buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộc. 

Câu 98.  Những trþờng hợp nào cử tri chî đþợc 

tham gia bæu cử đäi biểu Quốc hội và đäi biểu 

Hội đồng nhån dån cçp tînh? 

Trâ lời: 

- Cử tri là người đang bị täm giam, täm giữ, người 
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đang chçp hành biûn pháp đưa vào cơ sở giáo dục bít 

buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộc chþ được ghi tön vào danh 

sách cử tri đù tham gia bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh nơi người đó đang bị 

täm giam, täm giữ, đang chçp hành biûn pháp đưa vào 

cơ sở giáo dục bít buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộc. 

- Cử tri vü đi nơi khác, không thù tham gia bỏ phiøu 

ở nơi đã được ghi tön vào danh sách cử tri thì làm thủ 

tục đù được bổ sung tön vào danh sách cử tri và tham 

gia bæu cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån 

dån cçp tþnh ở nơi münh có thù tham gia bỏ phiøu.  

- Cử tri thuộc danh sách cử tri ở các khu vực bỏ 

phiøu được tổ chức trön địa bàn các quên của Thành 

phố Hồ Chý Minh và thành phố Đà Nïng (nơi tổ chức 

mô hünh chýnh quy÷n đô thị không tổ chức Hội đồng 

nhån dån quên, phường). 

Câu 99.  Những trþờng hợp nào cử tri chî đþợc 

tham gia bæu cử đäi biểu Quốc hội và đäi biểu 

Hội đồng nhån dån cçp tînh, cçp huyện? 

Trâ lời: 

- Cử tri là người täm trú täi đơn vị hành chýnh cçp 

xã và có thời gian đëng ký täm trú chưa đủ 12 tháng 

chþ được ghi tön vào danh sách cử tri đù tham gia bæu 
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cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

tþnh, cçp huyûn nơi münh đang täm trú. 

- Cử tri là quån nhån ở các đơn vị vũ trang nhån 

dån được ghi tön vào danh sách cử tri đù bæu cử đäi 

biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhân dân cçp tþnh, 

cçp huyûn ở nơi täm trú hoðc đóng quân. 

- Công dån Viût Nam ở nước ngoài trở v÷ Viût Nam 

trong khoâng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã 

được niöm yøt đøn trước thời điùm bít đæu bỏ phiøu 24 

giờ thì làm thủ tục đù được ghi tön vào danh sách cử tri 

ở nơi täm trú và tham gia bæu cử đäi biùu Quốc hội và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn. 

- Người chuyùn đøn täm trú ở nơi khác với đơn vị 

hành chýnh cçp xã mà münh đã được ghi tön vào danh 

sách cử tri và có nguyûn vọng tham gia bæu cử ở nơi 

täm trú mới thü được xóa tön trong danh sách cử tri ở 

nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri täi nơi 

täm trú mới đù bæu đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn. 

- Cử tri thuộc danh sách cử tri ở các khu vực bỏ 

phiøu được tổ chức trön địa bàn thành phố Thủ Đức, 

địa bàn các quên, thị xã của thành phố Hà Nội (nơi 

thực hiûn mô hünh chýnh quy÷n đô thị không tổ chức 

Hội đồng nhån dån phường). 
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Câu 100.  Những trþờng hợp nào cử tri đþợc 

tham gia bæu cử đäi biểu Quốc hội và bæu cử đäi 

biểu Hội đồng nhån dån ở câ ba cçp? 

Trâ lời: 

Cử tri được tham gia bæu cử đäi biùu Quốc hội và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån ở câ 3 cçp tþnh, huyûn, xã 

khi thuộc các trường hợp sau đåy: 

- Cử tri là người thường trú täi đơn vị hành chýnh 

cçp xã nơi có khu vực bỏ phiøu. 

- Cử tri là người täm trú täi đơn vị hành chýnh cçp 

xã nơi có khu vực bỏ phiøu và có thời gian đëng ký täm 

trú từ đủ 12 tháng trở lön. 

- Công dån Viût Nam ở nước ngoài trở v÷ Viût Nam 

trong khoâng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã 

được niöm yøt đøn trước thời điùm bít đæu bỏ phiøu 24 

giờ đã làm thủ tục đù được ghi tön vào danh sách cử tri 

ở nơi thường trú. 

- Người đang bị täm giam, täm giữ, người đang 

chçp hành biûn pháp đưa vào cơ sở giáo dục bít buộc, 

cơ sở cai nghiûn bít buộc nøu đøn trước thời điùm bít 

đæu bỏ phiøu 24 giờ mà được trâ tự do hoðc đã høt thời 

gian giáo dục bít buộc, cai nghiûn bít buộc và đã làm 

thủ tục đù được xóa tön trong danh sách cử tri ở nơi có 

träi täm giam, cơ sở giáo dục bít buộc, cơ sở cai nghiûn 

bít buộc và được bổ sung vào danh sách cử tri täi nơi 

thường trú.  
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Câu 101. Quyền bæu cử cûa ngþời tự nguyện 

xin vào cai nghiện, chữa trð täi cơ sở giáo dýc bít 

buộc, cơ sở cai nghiện đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Khoân 5 Đi÷u 29 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc 

hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån quy định: ĔCử tri là 

người đang bị täm giam, täm giữ, người đang chçp 

hành biûn pháp đưa vào cơ sở giáo dục bít buộc, cơ sở 

cai nghiûn bít buộc được ghi tön vào danh sách cử tri 

đù bæu đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån 

dån cçp tþnh nơi người đó đang bị täm giam, täm giữ, 

đang chçp hành biûn pháp đưa vào cơ sở giáo dục bít 

buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộcĕ. Như vêy, quy định này 

chþ áp dụng đối với cử tri là người đang chçp hành biûn 

pháp xử lý hành chýnh đưa vào cơ sở giáo dục bít buộc, 

cơ sở cai nghiûn bít buộc. 

Đối với cử tri là người tự nguyûn xin vào cai 

nghiûn, chữa trị täi cơ sở cai nghiûn bít buộc thü viûc 

bâo đâm thực hiûn quy÷n bæu cử được xác định như đối 

với cử tri là người täm trú quy định täi khoân 3 Đi÷u 29 

của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhân dân. Theo đó, nøu đøn trước ngày bæu cử những 

cử tri này trở v÷ nơi thường trú thü được bổ sung tön 

vào danh sách cử tri ở nơi thường trú đù bæu đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån ở câ ba cçp tþnh, 
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huyûn, xã. Trường hợp đøn ngày bæu cử họ vén đang 

thực hiûn viûc cai nghiûn, chữa trị ở cơ sở cai nghiûn, 

nøu thời gian từ khi bít đæu cai nghiûn, chữa trị täi cơ 

sở đøn ngày bæu cử chưa đủ 12 tháng thü những cử tri 

này được tham gia bæu đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh và cçp huyûn; nøu thời gian từ 

khi bít đæu cai nghiûn, chữa trị täi cơ sở đøn ngày bæu 

cử là từ đủ 12 tháng trở lön thü họ được tham gia bæu 

đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån ở câ 

ba cçp täi khu vực bỏ phiøu nơi có cơ sở cai nghiûn. 

Câu 102. Cử tri là ngþời di cþ tự do, chþa 

đëng ký thþờng trú hoðc täm trú täi đða phþơng 

thì cò quyền tham gia bæu cử đäi biểu ở cçp nào? 

Trâ lời: 

V÷ nguyön tíc, mọi công dån có quy÷n bæu cử đ÷u 

được ghi tön vào danh sách cử tri và được phát Thó cử 

tri đù thực hiûn quy÷n bæu cử. Mỗi công dån chþ được 

ghi tön vào một danh sách cử tri ở nơi münh thường trú 

hoðc täm trú. Trön thực tø, ở một số địa phương, nhçt 

là các tþnh khu vực Tåy Nguyön đang có một số lượng 

khá lớn người di cư tự do sinh sống thực tø trön địa bàn 

nhưng chưa thù hoàn thành thủ tục đëng ký thường 

trú, đëng ký täm trú với cơ quan nhà nước có thèm 

quy÷n ở địa phương do nhi÷u lý do khác nhau (vý dụ 

như chưa có chỗ ở hợp pháp, chưa hoàn thành thủ tục 
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hành chýnh hoðc không thực hiûn viûc đëng ký do 

không hiùu luêtĖ). Do đó, đù bâo đâm quy÷n bæu cử của 

cử tri là người di cư tự do, tránh gåy phi÷n hà cho cử tri 

trong viûc thực hiûn quy÷n cơ bân của công dån, thü 

theo hướng dén của Hội đồng bæu cử quốc gia từ cuộc 

bæu cử nëm 2016, Ủy ban nhån dån cçp xã cæn thông 

tin cho cử tri trön địa bàn biøt v÷ cách thức thực hiûn 

quy÷n bæu cử và viûc lêp danh sách cử tri đù cử tri 

quyøt định nơi münh đëng ký thực hiûn quy÷n bæu cử 

(có thù là trở v÷ nơi họ đang đëng ký thường trú hoðc 

täm trú). Trường hợp cử tri vén có nguyûn vọng được 

thực hiûn viûc bæu cử täi địa phương nơi họ đang thực 

tø sinh sống thü địa phương täo đi÷u kiûn đù ghi tön 

những cử tri này vào danh sách cử tri của khu vực bỏ 

phiøu tương ứng nơi họ đang thực tø sinh sống và thực 

hiûn quy÷n bæu cử như đối với cử tri là người täm trú, 

có thời gian đëng ký täm trú chưa đủ 12 tháng (do 

không có cơ sở đù xác định thời gian bít đæu cư trú täi 

địa phương). 

Ủy ban nhån dån cçp xã tổ chức đù cử tri là người 

di cư tự do chưa đëng ký thường trú hoðc täm trú tham 

gia bỏ phiøu täi khu vực bỏ phiøu của địa phương được 

xác định trön cơ sở các thôn, bân, cụm dån cư hiûn có 

trên địa bàn. 
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Câu 103. Cử tri đëng ký thþờng trú ở đða 

phþơng nhþng đi lao động, học têp ở đða phþơng 

khác nên thþờng xuyên kh ng cò mðt ở nơi 

thþờng trú dài ngày thì việc bâo đâm quyền bæu 

cử cho họ đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trường hợp cử tri đã đëng ký thường trú ở địa 

phương, nøu đã làm thủ tục khai báo täm víng trước 

khi đi lao động, học têp täi địa phương khác thü được coi 

là không thường trú täi địa phương. Ủy ban nhån dån 

cçp xã täi nơi công dån đëng ký thường trú không ghi 

tön công dån đó vào danh sách cử tri. Trong trường hợp 

này, công dån có quy÷n đëng ký đù được ghi tön vào 

danh sách cử tri ở nơi münh đang täm trú và thực hiûn 

quy÷n bæu cử täi nơi täm trú. 

Trường hợp cử tri trở v÷ nơi thường trú trong 

khoâng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được 

niöm yøt đøn trước thời điùm bít đæu bỏ phiøu 24 giờ 

thü đøn Ủy ban nhån dån cçp xã nơi đëng ký thường trú 

đù đ÷ nghị được bổ sung tön vào danh sách cử tri và 

nhên Thó cử tri bæu đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, cçp xã. 

Trường hợp công dån đã đëng ký thường trú ở địa 

phương nhưng chưa làm thủ tục khai báo täm víng trước 

khi đi lao động, học têp täi địa phương khác thü dù trön 
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thực tø đã víng mðt dài ngày ở nơi thường trú, Ủy ban 

nhån dån cçp xã vén phâi ghi tön công dån đó vào danh 

sách cử tri đù họ thực hiûn quy÷n bæu cử ở địa phương, 

trừ trường hợp bân thån cử tri hoðc người thån của cử 

tri đó đã thông báo nguyûn vọng của cử tri v÷ viûc không 

tham gia bỏ phiøu ở nơi thường trú. Đồng thời cæn có có 

biûn pháp thông tin phù hợp đù cử tri biøt v÷ viûc danh 

sách cử tri và thực hiûn quy÷n bæu cử của münh. 

Câu 104. Cử tri là sinh viên cûa các cơ sở giáo 

dýc đäi học hoðc là c ng nhån khu c ng nghiệp 

cò thể đþợc ghi tên vào danh sách cử tri và tham 

gia bó phiếu täi khu vực bó phiếu nơi cò cơ sở 

giáo dýc hoðc nơi cò khu nhà ở têp trung cûa khu 

c ng nghiệp để tiện cho việc tham gia bó phiếu có 

đþợc kh ng? 

Trâ lời: 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhân dân đã quy định: ĔMỗi công dån chþ được ghi tön 

vào một danh sách cử tri ở nơi münh thường trú hoðc 

täm trúĕ. Như vêy, v÷ nguyön tíc, cử tri là sinh viön, 

công nhån cæn đëng ký đù được ghi tön vào danh sách 

cử tri nơi münh thường trú hoðc täm trú.  

Trường hợp trường đäi học, cao đîng hoðc khu công 

nghiûp được thành lêp khu vực bỏ phiøu riöng thü cử tri 

là cán bộ, giáo viön, sinh viön, công nhån không thường 
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trú hoðc täm trú trong khu ký túc xá hoðc khu nhà ở 

têp trung của khu công nghiûp mà có nguyûn vọng 

tham gia bæu cử täi khu vực bỏ phiøu nơi có trường đäi 

học, cao đîng hoðc khu công nghiûp (đù thuên lợi hơn 

cho công viûc và sinh hoät của bân thån) có quy÷n xin 

cçp giçy chứng nhên của Ủy ban nhån dån cçp xã nơi 

münh đã có tön trong danh sách cử tri (theo Méu số 

12/HĐBC) đù được bổ sung vào danh sách cử tri tham 

gia bæu cử đäi biùu Quốc hội và bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh theo khu vực bỏ phiøu mới. 

Câu 105. Những ngþời täm víng khói nơi cþ 

trú kể tÿ ngày danh sách cử tri đþợc niêm yê  t cho 

đê  n ngày bó phiê u vì các lý do khác nhau thì thực 

hiện quyền bæu cử ở đåu? 

Trâ lời: 

Từ khi niöm yøt danh sách cử tri cho đøn ngày bæu 

cử, nøu cử tri nào vü đi nơi khác, không thù tham gia bỏ 

phiøu ở nơi münh đã được ghi tön vào danh sách cử tri 

(vý dụ như đi công tác, đi học, du lịch, nghþ dưỡng, chữa 

bûnh, thëm thånĖ) thü có thù xin giçy chứng nhên của 

Ủy ban nhån dån cçp xã nơi münh đã có tön trong danh 

sách cử tri (theo Méu số 12/HĐBC) đù được bổ sung tön 

vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiøu bæu đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh ở nơi 

münh có thù tham gia bỏ phiøu. Khi cçp giçy chứng 



140 

nhên, Ủy ban nhån dån cçp xã phâi ghi ngay vào danh 

sách cử tri täi khu vực bỏ phiøu thuộc địa phương münh 

bön cänh tön cử tri cụm từ ĔBỏ phiøu ở nơi khácĕ. 

Trường hợp người đã được ghi tön vào danh sách cử 

tri ở 01 khu vực bỏ phiøu nhưng gæn đøn ngày bæu cử 

được chuyùn đi cách ly y tø têp trung ở địa phương khác 

cho đøn høt ngày bæu cử theo quyøt định của cơ quan có 

thèm quy÷n và không thù thực hiûn thủ tục xin cçp 

giçy chứng nhên đù đi bỏ phiøu ở nơi khác như đã nöu ở 

trên thì Ủy ban nhån dån cçp xã nơi đã lêp danh sách 

cử tri có trách nhiûm ním thông tin, chủ động cçp giçy 

chứng nhên và gửi đøn Ủy ban nhån dån cçp xã nơi có 

cơ sở cách ly têp trung đù đ÷ nghị bổ sung người này 

vào danh sách cử tri và cçp Thó cử tri mới nhìm giúp 

họ thực hiûn quy÷n bæu cử theo quy định của pháp luêt. 

Ủy ban nhån dån nơi đã lêp danh sách cử tri ban đæu 

có trách nhiûm cêp nhêt vào danh sách cử tri cùng dòng 

với họ và tön của người bị đưa đi cách ly têp trung nội 

dung ghi chú Ĕbỏ phiøu ở nơi khác do cách ly y tøĕ. 

Câu 106. Việc điều chînh, bổ sung danh sách 

cử tri sau khi danh sách cử tri đã đþợc lêp và 

niêm yết đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Từ sau khi danh sách cử tri đã được niöm yøt đøn 

trước thời điùm bít đæu bỏ phiøu 24 giờ, viûc đi÷u 



141 

chþnh, bổ sung danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiøu 

được thực hiûn trong các trường hợp sau đåy: 

- Người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị 

hành chýnh cçp xã nơi münh đã được ghi tön vào danh 

sách cử tri thü được xóa tön trong danh sách cử tri ở nơi 

thường trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri täi nơi 

thường trú mới đù tham gia bæu cử đäi biùu Quốc hội, 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, cçp 

xã; những người chuyùn đøn täm trú ở nơi khác với đơn 

vị hành chýnh cçp xã mà münh đã được ghi tön vào 

danh sách cử tri và có nguyûn vọng tham gia bæu cử ở 

nơi täm trú mới thü được xóa tön trong danh sách cử tri 

ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri täi nơi 

täm trú mới đù tham gia bæu cử đäi biùu Quốc hội, đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn. Khi xóa 

tön cử tri trong danh sách cử tri và cçp Giçy chứng 

nhên đù cử tri đi bỏ phiøu ở nơi khác, Ủy ban nhån dån 

cçp xã phâi ghi ngay vào danh sách cử tri täi khu vực 

bỏ phiøu thuộc địa phương münh bön cänh tön cử tri 

cụm từ ĔBỏ phiøu ở nơi khácĕ. 

- Người bị tước quy÷n bæu cử theo bân án, quyøt 

định của Tòa án đã có hiûu lực pháp luêt, người bị køt 

án tử hünh đang trong thời gian chờ thi hành án, người 

đang chçp hành hünh phät tù mà không được hưởng án 

treo, người mçt nëng lực hành vi dån sự, nøu đøn trước 

thời điùm bít đæu bỏ phiøu 24 giờ được khôi phục läi 
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quy÷n bæu cử, được trâ läi tự do hoðc được cơ quan có 

thèm quy÷n xác nhên không còn trong tünh träng mçt 

nëng lực hành vi dån sự thü tùy theo nguyûn vọng của 

bân thån mà được bổ sung vào danh sách cử tri täi nơi 

đëng ký thường trú đù tham gia bæu cử đäi biùu Quốc 

hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, 

cçp xã hoðc được bổ sung vào danh sách cử tri täi nơi 

đëng ký täm trú đù tham gia bæu cử đäi biùu Quốc hội, 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn. 

- Công dån Viût Nam từ nước ngoài trở v÷ trong 

khoâng thời gian nói trön, nøu chưa được ghi tön vào 

danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiøu nào thü đøn Ủy ban 

nhån dån cçp xã nơi münh đëng ký thường trú hoðc 

đëng ký täm trú tùy theo nguyûn vọng của bân thån, 

xuçt trünh hộ chiøu đù được ghi tön vào danh sách cử 

tri đù bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, cçp xã (nøu xuçt trünh 

täi nơi đëng ký thường trú) hoðc bæu đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn 

(nøu xuçt trünh täi nơi đëng ký täm trú). 

- Cử tri nào vü đi nơi khác, không thù tham gia bỏ 

phiøu ở nơi đã được ghi tön vào danh sách cử tri thü có 

quy÷n xin giçy chứng nhên của Ủy ban nhån dån cçp 

xã nơi münh đã có tön trong danh sách cử tri đù được bổ 

sung tön vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiøu bæu 

đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh 
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ở nơi münh có thù tham gia bỏ phiøu. Khi cçp giçy 

chứng nhên, Ủy ban nhån dån cçp xã phâi ghi ngay vào 

danh sách cử tri täi khu vực bỏ phiøu thuộc địa phương 

münh bön cänh tön cử tri cụm từ ĔBỏ phiøu ở nơi khácĕ. 

- Người đã có tön trong danh sách cử tri mà đøn 

thời điùm bít đæu bỏ phiøu bị Tòa án tước quy÷n bæu 

cử, phâi chçp hành hünh phät tù hoðc mçt nëng lực 

hành vi dån sự thü Ủy ban nhån dån cçp xã xóa tön 

người đó trong danh sách cử tri và thu hồi Thó cử tri. 

Khác với trước đåy, Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån nëm 2015 không quy 

định v÷ viûc bổ sung cử tri vãng lai vào danh sách cử tri 

ngay täi phòng bỏ phiøu trong ngày bæu cử. Do đó, v÷ 

nguyön tíc, những thay đổi liön quan đøn cử tri (như từ 

nước ngoài trở v÷ Viût Nam, thay đổi nơi thường trú, 

được trâ tự do,Ė) sau khi danh sách cử tri đã được niöm 

yøt phâi được thông báo cho Ủy ban nhån dån cçp xã 

trước thời điùm bít đæu bỏ phiøu 24 giờ, trừ trường hợp 

bị xóa tön trong danh sách cử tri thü týnh đøn thời điùm 

bít đæu bỏ phiøu. Đối với cử tri đã được cçp giçy chứng 

nhên của Ủy ban nhån dån cçp xã hoðc chþ huy đơn vị 

vũ trang nhån dån nơi münh đã có tên trong danh sách 

cử tri đù được bổ sung tön vào danh sách cử tri và tham 

gia bỏ phiøu bæu đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp tþnh nơi münh có thù tham gia bỏ phiøu 

(theo Méu số 12/HĐBC hoðc Méu số 13/HĐBC) thü việc 
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bổ sung tên vào danh sách cử tri ở nơi mới cũng 

được tính đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu. Sau 

thời điùm bít đæu bỏ phiøu thü Ủy ban nhån dån cçp xã 

không thực hiûn viûc bổ sung danh sách cử tri nữa. 

Trong các biön bân køt quâ kiùm phiøu của Tổ bæu cử 

(theo Méu số 20/HĐBC-QH và Méu số 25/HĐBC-

HĐND), thü tổng số cử tri của khu vực bỏ phiøu được 

xác định là số cử tri trong danh sách cử tri täi khu vực 

bỏ phiøu được cêp nhêt đøn thời điùm bít đæu bỏ phiøu. 

Câu 107. Cñn cò những lþu ý gì nữa trong quá 

trình lêp, điều chînh, bổ sung danh sách cử tri? 

Trâ lời: 

Trong quá trünh ním thông tin địa bàn, tiøp nhên 

yöu cæu, kiøn nghị của cử tri đù lêp, đi÷u chþnh, bổ sung 

danh sách cử, cán bộ thực hiûn viûc lêp danh sách cæn 

ghi chú rõ một số nội dung sau đåy: 

- Đối với cử tri là người đëng ký tham gia bỏ phiøu 

ở nơi täm trú, cæn ghi chú cụ thù thời điùm bít đæu täm 

trú täi địa bàn. Nøu đã täm trú từ nëm 2019 trở v÷ 

trước thü chþ cæn ghi nëm bít đæu täm trú; nøu täm trú 

từ nëm 2020 trở v÷ đåy thü ghi rõ tháng, nëm bít đæu 

đëng ký täm trú đù làm cơ sở xác định số cçp đäi biùu 

Hội đồng nhån dån mà cử tri được tham gia bỏ phiøu 

bæu cử. 
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- Đối với cử tri là người đang bị täm giam, täm giữ, 

người đang chçp hành biûn pháp đưa vào cơ sở giáo dục 

bít buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộc thü ghi chú rõ là 

Ĕngười đang bị täm giamĕ, Ĕngười đang bị täm giữĕ hoðc 

Ĕngười đang chçp hành biûn pháp Ė (ghi tön biûn pháp 

xử lý hành chýnh)ĕ. 

- Đối với cử tri là người ốm đau, già yøu, khuyøt têt 

không thù trực tiøp đi bỏ phiøu; người đang bị cách ly y 

tø têp trung täi các cơ sở đi÷u trị Covid-19 hoðc các địa 

điùm cách ly y tø têp trung khác và người đang bị cách 

ly y tø täi nhà đù thực hiûn phòng, chống dịch bûnh thü 

cæn ghi chú rõ đù dự trù, có kø hoäch đưa hòm phiøu 

phụ và phiøu bæu cử đøn đù những cử tri này được thực 

hiûn quy÷n bæu cử. 

- Đối với cử tri có tön trong danh sách nhưng đã 

được cçp giçy chứng nhên đù tham gia bỏ phiøu ở nơi 

khác thü phâi ghi chú rõ ĔBỏ phiøu ở nơi khácĕ; cử tri là 

quån nhån trong danh sách cử tri täi đơn vị vũ trang 

nhån dån đã xin cçp giçy chứng nhên đù tham gia bỏ 

phiøu ở nơi cư trú thü ghi chú rõ ĔBỏ phiøu ở nơi cư trúĕ 

đù không týnh vào tổng số cử tri ở đơn vị bæu cử nữa. 

Câu 108. Trình tự, thû týc giâi quyết khiếu näi 

về danh sách cử tri đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Khi kiùm tra danh sách cử tri, nøu thçy có sai sót 

thü trong thời hän 30 ngày kù từ ngày niöm yøt, công 
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dån có quy÷n khiøu näi với cơ quan lêp danh sách cử 

tri. Cơ quan lêp danh sách cử tri phâi ghi vào sổ những 

khiøu näi đó. Trong thời hän 05 ngày kù từ ngày nhên 

được khiøu näi, cơ quan lêp danh sách cử tri phâi giâi 

quyøt và thông báo cho người khiøu näi biøt køt quâ 

giâi quyøt. 

Trường hợp người khiøu näi không đồng ý v÷ køt 

quâ giâi quyøt khiøu näi hoðc høt thời hän giâi quyøt 

mà khiøu näi không được giâi quyøt thü có quy÷n khởi 

kiûn täi Tòa án nhån dån cçp huyûn nơi có cơ quan lêp 

danh sách cử tri.  

Thời hiûu khởi kiûn được quy định täi Đi÷u 116 của 

Luêt Tố tụng hành chýnh như sau: Từ ngày nhên được 

thông báo køt quâ giâi quyøt khiøu näi của cơ quan lêp 

danh sách cử tri hoðc køt thúc thời hän giâi quyøt 

khiøu näi mà không nhên được thông báo køt quâ giâi 

quyøt khiøu näi của cơ quan lêp danh sách cử tri đøn 

trước ngày bæu cử 05 ngày. 

Ngay sau khi nhên được đơn khởi kiûn, Chánh án 

Tòa án phån công một Thèm phán thụ lý ngay vụ án. 

Trong thời hän 02 ngày kù từ ngày thụ lý vụ án, Thèm 

phán được phån công thụ lý vụ án phâi ra quyøt định 

đưa vụ án ra xòt xử hoðc đünh chþ vụ án và trâ läi đơn 

kiûn. Trong thời hän 02 ngày kù từ ngày ra quyøt định 

đưa vụ án ra xòt xử, Tòa án phâi mở phiön tòa xòt xử. 

Bân án, quyøt định đünh chþ vụ án giâi quyøt khiøu 

kiûn v÷ danh sách cử tri có hiûu lực thi hành ngay. 
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Đương sự không có quy÷n kháng cáo, Viûn kiùm sát 

nhân dân không có quy÷n kháng nghị. Tòa án phâi gửi 

ngay bân án hoðc quyøt định đünh chþ vụ án cho đương 

sự và Viûn kiùm sát nhân dân cùng cçp. 

Câu 109.  Cách thức ghi số Thẻ cử tri theo danh 

sách cử tri? 

Trâ lời: 

Cën cứ vào Nghị quyøt số 41/NQ-HĐBCQG ngày 

18 tháng 01 nëm 2021 của Hội đồng bæu cử quốc gia 

hướng dén méu hồ sơ ứng cử, méu phiøu bæu cử, nội 

quy phòng bỏ phiøu và các méu vën bân sử dụng trong 

công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu 

Hội đồng nhân dân các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 (täi 

Méu số 11/HĐBC và Méu số 33/HĐBC), thü trong danh 

sách cử tri lêp theo từng khu vực bỏ phiøu, họ và tön cử 

tri xøp theo hộ gia đünh hoðc theo tổ chức, đơn vị nơi cử 

tri đëng ký tham gia bỏ phiøu (vý dụ bûnh viûn, nhà an 

dưỡng, cơ sở giáo dục bít buộc, đơn vị vũ trang nhån 

dån,Ė). Trường hợp danh sách lêp theo hộ gia đünh thü 

tön chủ hộ xøp lön đæu; các hộ xøp theo thứ tự từ đæu 

xóm đøn cuối xóm (ở nông thôn), từ đæu phố đøn cuối 

phố (ở thành thị) hoðc theo một thứ tự thých hợp với đðc 

điùm của địa phương. Số Thó cử tri được ghi theo số thứ 

tự của cử tri trong danh sách cử tri của khu vực bỏ 

phiøu tương ứng. 
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Câu 110.  Việc ghi họ và tên cử tri trên Thẻ cử 

tri và Danh sách cử tri bìng chữ in hoa hay chữ 

thþờng? 

Trâ lời: 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cùng các vën bân quy định chi tiøt, hướng 

dén của Hội đồng bæu cử quốc gia không quy định cụ 

thù viûc ghi họ và tön cử tri trön Thó cử tri và danh 

sách cử tri bìng chữ in hoa hay in thường. Tuy nhiön, 

trong quá trünh thực hiûn, tùy tünh hünh thực tø địa 

phương có thù hướng dén ghi họ và tön cử tri trong Thó 

cử tri và Danh sách cử tri bìng chữ in hoa hoðc chữ in 

thường, nhưng phâi bâo đâm chýnh xác, rõ ràng, đæy đủ 

các nội dung theo hướng dén của Hội đồng bæu cử quốc 

gia täi Nghị quyøt số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 

01 nëm 2021.   
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Phần thứ tư  

VIỆC ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI,  

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Câu 111.  Thế nào là ngþời đþợc giới thiệu ứng 

cử và thế nào là ngþời tự ứng cử?  

Trâ lời: 

Người được giới thiệu ứng cử là cán bộ, công chức, 

viön chức, sÿ quan lực lượng vũ trang hoðc người lao 

động tiöu biùu, xuçt síc đang công tác täi các cơ quan 

nhà nước, tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ 

chức xã hội, đơn vị sự nghiûp công lêp, đơn vị vũ trang 

nhån dån hoðc thành viön tiöu biùu của tổ chức chýnh 

trị - xã hội, tổ chức xã hội, người của thôn, tổ dån phố 

bâo đâm đủ tiöu chuèn, đi÷u kiûn ứng cử đäi biùu Quốc 

hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån theo quy định 

của Luêt Tổ chức Quốc hội, Luêt Tổ chức chýnh quy÷n 

địa phương và được các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoðc 

thôn, tổ dån phố (đối với ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån cçp xã) lựa chọn theo thủ tục nhçt định đù giới 

thiûu ra ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån và đã hoàn thành viûc nộp hồ sơ ứng cử 

theo đúng quy định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån. 
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 Người tự ứng cử là người tự thçy münh có đủ tiêu 

chuèn, đi÷u kiûn ứng cử đäi biùu Quốc hội hay đủ tiêu 

chuèn, đi÷u kiûn ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

theo quy định của Luêt Tổ chức Quốc hội, Luêt Tổ chức 

chýnh quy÷n địa phương, có nguyûn vọng ứng cử đäi 

biùu Quốc hội hoðc ứng cử đäi biùu Hội đồng nhân dân 

và đã hoàn thành viûc nộp hồ sơ ứng cử theo đúng quy 

định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 

đồng nhån dån.  

Câu 112.  Ngþời ứng cử phâi đáp ứng các tiêu 

chuèn nào? 

Trâ lời: 

Người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån phâi đáp ứng các tiöu chuèn của đäi biùu 

Quốc hội, tiöu chuèn của đäi biùu Hội đồng nhån dån 

quy định täi Luêt Tổ chức Quốc hội và Luêt Tổ chức 

chýnh quy÷n địa phương. Theo các quy định mới được 

sửa đổi, bổ sung của 02 đäo luêt nói trön thü đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån phâi có các tiöu 

chuèn sau đåy: 

- Trung thành với Tổ quốc, Nhån dån và Hiøn pháp, 

phçn đçu thực hiûn công cuộc đổi mới, vü mục tiöu dån 

giàu, nước mänh, dån chủ, công bìng, vën minh. 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Viût Nam. 
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- Có phèm chçt đäo đức tốt, cæn, kiûm, liöm, chýnh, 

chý công vô tư, gương méu chçp hành pháp luêt; có bân 

lÿnh, kiön quyøt đçu tranh chống tham nhũng, lãng 

phý, mọi biùu hiûn quan liöu, hách dịch, cửa quy÷n và 

các hành vi vi phäm pháp luêt khác. 

- Có trünh độ vën hóa, chuyön môn, có đủ nëng lực, 

sức khỏe, kinh nghiûm công tác và uy týn đù thực hiûn 

nhiûm vụ đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån. 

- Liön hû chðt chô với Nhån dån, líng nghe ý kiøn 

của Nhån dån, được Nhån dån týn nhiûm. 

- Có đi÷u kiûn tham gia các hoät động của Quốc 

hội, hoät động của Hội đồng nhån dån. 

Người tự ứng cử, người được giới thiûu ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån của địa phương nào thü phâi là 

người đang cư trú hoðc công tác thường xuyön ở địa 

phương đó. 

Ngoài ra, đối với người được giới thiûu ứng cử đäi 

biùu Quốc hội đang công tác täi cơ quan nhà nước, tổ 

chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, đơn vị sự 

nghiûp công lêp, doanh nghiûp nhà nước ngoài viûc đâm 

bâo các tiöu chuèn chung còn phâi là cán bộ, công chức, 

viön chức, người lao động tiöu biùu, xuçt síc; có quan 

điùm, lêp trường chýnh trị vững vàng, có nëng lực phån 

tých, hoäch định chýnh sách, xåy dựng pháp luêt, có 

chuyön môn, kinh nghiûm thực tiún phù hợp với vị trý 
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dự kiøn, thù hiûn trách nhiûm nöu gương của cán bộ, 

đâng viön, không vi phäm quy định v÷ những đi÷u đâng 

viön, cán bộ, công chức, viön chức không được làm.  

Đối với người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån các cçp đang công tác täi cơ quan nhà 

nước, tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, đơn vị 

sự nghiûp công lêp, doanh nghiûp nhà nước nói chung 

phâi là cán bộ, công chức, viön chức, người lao động tiöu 

biùu; có tư tưởng chýnh trị vững vàng; có nëng lực xåy 

dựng chýnh sách và khâ nëng tổ chức hoät động giám 

sát, có chuyön môn và kinh nghiûm thực tiún phù hợp 

với vị trý dự kiøn; thù hiûn trách nhiûm nöu gương của 

cán bộ, đâng viön, không vi phäm quy định v÷ những 

đi÷u đâng viön, cán bộ, công chức, viön chức không 

được làm. 

Không giới thiûu và đưa vào danh sách ứng cử 

người có biùu hiûn cơ hội chýnh trị, tham vọng quy÷n 

lực; có tư tưởng cục bộ, bâo thủ, trü trû; đang bị thanh 

tra, kiùm tra dçu hiûu vi phäm; người đứng đæu các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đù xây ra vụ, viûc tham nhũng, 

lãng phý, mçt đoàn køt; những người vi phäm Quy định 

số 126-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 nëm 2018 của Bộ 

Chýnh trị hoðc có vçn đ÷ v÷ chýnh trị chưa được køt 

luên. Kiön quyøt không đù lọt những người không xứng 

đáng, những người chäy chức, chäy quy÷n tham gia 

Quốc hội, Hội đồng nhån dån. 
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Ngoài các tiöu chuèn chung nói trön, người được 

giới thiûu ứng cử đù làm làm đäi biùu Quốc hội, đäi biùu 

Hội đồng nhån dån hoät động chuyön trách còn cæn đáp 

ứng thöm một số tiöu chuèn cao hơn v÷ trünh độ chuyön 

môn, vị trý công tác đang đâm nhiûm, v÷ tünh hünh sức 

khỏe và độ tuổi ứng cử, tái cử (nöu cụ thù täi Hướng 

dén số 36-HD/BTCTW ngày 20 tháng 01 nëm 2021). 

Câu 113.  Ngþời nào kh ng đþợc ứng cử đäi 

biểu Quốc hội và đäi biểu Hội đồng nhån dån?  

Trâ lời: 

Những người không được ứng cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån gồm có: 

- Người chưa đủ 21 tuổi.  

- Người đang bị tước quy÷n ứng cử theo bân án, 

quyøt định của Tòa án đã có hiûu lực pháp luêt, người 

đang chçp hành hünh phät tù, người bị hän chø hoðc 

mçt nëng lực hành vi dån sự. 

- Người đang bị khởi tố bị can. 

- Người đang chçp hành bân án, quyøt định hünh 

sự của Tòa án. 

- Người đã chçp hành xong bân án, quyøt định 

hünh sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tých. 

- Người đang chçp hành biûn pháp xử lý hành 

chýnh đưa vào cơ sở giáo dục bít buộc, đưa vào cơ sở cai 

nghiûn bít buộc hoðc giáo dục täi xã, phường, thị trçn. 
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Câu 114.  Thế nào là “cò một quốc tðch là quốc 

tðch Việt Nam”? 

Trâ lời: 

Luêt số 47/2019/QH14 và Luêt số 65/2020/QH14 đã 

bổ sung vào quy định v÷ tiöu chuèn đối với đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån nội dung: ĔCó 

một quốc tịch là quốc tịch Viût Namĕ. Theo đó, cën cứ 

vào Luêt Quốc tịch Viût Nam, người có quốc tịch Viût 

Nam là công dån Viût Nam được xác định theo các cën 

cứ quy định täi Chương II của Luêt này. Người có 01 

quốc tịch là quốc tịch Viût Nam phâi là người không 

đồng thời có quốc tịch của một quốc gia khác. V÷ 

nguyön tíc, người đang có quốc tịch nước ngoài, người 

có nguyûn vọng và đang thực hiûn thủ tục xin gia nhêp 

quốc tịch của quốc gia khác đ÷u không đủ đi÷u kiûn đù 

ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp. 

Thực tø, đåy không phâi là quy định hoàn toàn mới 

mà là nội dung đã được thù hiûn nhçt quán trong Hiøn 

pháp cũng như trong các quy định và thực tiún công tác 

bæu cử từ trước đøn nay. Viûc quy định rõ thành một 

tiöu chuèn cụ thù trong các luêt nói trön là nhìm 

khîng định rõ hơn quan điùm của Đâng, Nhà nước và 

täo sự minh bäch, rõ ràng trong áp dụng pháp luêt. 

Do đó, trong phæn khai v÷ quốc tịch trong đơn ứng 

cử và các tài liûu khác trong hồ sơ ứng cử, Hội đồng bæu 
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cử quốc gia đã hướng dén người ứng cử cæn ghi rõ: “Chî 

có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và kh ng trong 

thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 

gia khác”. Người ứng cử phâi cam đoan v÷ các nội dung 

münh đã khai. Nøu phát hiûn thông tin không đúng sự 

thêt, không như nội dung đã kö khai thü người ứng cử 

phâi hoàn toàn chịu trách nhiûm và tùy theo nội dung, 

mức độ vi phäm mà có thù bị loäi khỏi danh sách người 

ứng cử; nøu đã trúng cử thü sô không được công nhên tư 

cách đäi biùu hoðc bị bãi nhiûm đäi biùu. 

Câu 115.  Một ngþời cò thể đồng thời ứng cử 

đäi biểu Quốc hội và đäi biểu Hội đồng nhån dån 

ở nhiều cçp khác nhau đþợc kh ng? 

Trâ lời: 

Công dån chþ được nộp hồ sơ ứng cử làm đäi biùu 

Hội đồng nhån dån tối đa ở 02 cçp trong cùng một 

nhiûm kỳ; nøu đã nộp hồ sơ ứng cử đäi biùu Quốc hội 

thü chþ được nộp thêm hồ sơ ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån ở 01 cçp nữa. 

Trường hợp người ứng cử vi phäm quy định nói 

trön (vý dụ như nộp đơn ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån câ ở cçp tþnh, cçp huyûn và cçp xã) thü sô bị coi là 

có vi phäm nghiöm trọng pháp luêt v÷ bæu cử và bị xóa 

tên trong Danh sách chýnh thức những người ứng cử 

đäi biùu Quốc hội, Danh sách chýnh thức những người 
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ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở tçt câ các cçp mà 

người đó đã nộp hồ sơ ứng cử; nøu sau khi có køt quâ 

bæu cử mới bị phát hiûn thü không được công nhên tư 

cách đäi biùu ở tçt câ các cçp mà người đó đã trúng cử.  

Câu 116.  Ngþời ứng cử đäi biểu Quốc hội, đäi 

biểu Hội đồng nhån dån cò thể là thành viên cûa 

các tổ chức phý trách bæu cử đþợc kh ng? 

Trâ lời: 

Người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån không được làm thành viön Ban 

bæu cử hoðc Tổ bæu cử ở đơn vị bæu cử hay khu vực bỏ 

phiøu nơi münh có tön trong Danh sách chýnh thức 

những người ứng cử; nøu đã là thành viön của Ban bæu 

cử hoðc Tổ bæu cử ở đơn vị münh ứng cử thü người ứng 

cử phâi rút ra khỏi danh sách thành viön của tổ chức 

phụ trách bæu cử đó kù từ ngày được ghi tön vào Danh 

sách chýnh thức những người ứng cử theo từng đơn vị 

bæu cử. 

Câu 117.  Hồ sơ ứng cử đäi biểu Quốc hội, đäi 

biểu Hội đồng nhån dån gồm những gì?  

Trâ lời: 

Hồ sơ ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån gồm có: 

- Đơn ứng cử.  
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- Sơ yøu lý lịch có đóng dçu giáp lai và xác nhên 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác 

hoðc Ủy ban nhån dån cçp xã nơi người ứng cử cư trú. 

- Tiùu sử tóm tít. 

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kñm 

theo 03 ânh chån dung màu, n÷n tríng, cỡ 4cm x 6cm 

(không kù ânh dán trön Sơ yøu lý lịch và Tiùu sử tóm 

tít). Ảnh chân dung của người ứng cử là ânh được chụp 

trong thời gian 06 tháng týnh đøn ngày nộp hồ sơ ứng 

cử. Trong Sơ yøu lý lịch, Tiùu sử tóm tít, ânh của người 

ứng cử phâi được dán đúng vị trý quy định và được đóng 

dçu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng 

cử công tác hoðc Ủy ban nhån dån cçp xã nơi người ứng 

cử cư trú. 

- Bân kö khai tài sân, thu nhêp theo quy định của 

pháp luêt v÷ phòng, chống tham nhũng. 

Người ứng cử thực hiûn viûc kö khai các nội dung 

đæy đủ, chýnh xác theo hướng dén trong các méu vën bân 

thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kñm theo Nghị quyøt số 

41/NQ-HĐBC của Hội đồng bæu cử quốc gia. Viûc kö khai 

có thù thực hiûn bìng cách viøt tay hoðc đánh máy nhưng 

phâi bâo đâm đúng theo các méu vën bân thuộc hồ sơ 

ứng cử do Hội đồng bæu cử quốc gia ban hành. Người 

ứng cử ký vào từng trang vën bân của hồ sơ ứng cử. 
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Câu 118.  Ngþời ứng cử cò phâi nộp giçy khám 

sức khóe để chứng minh mình đáp ứng tiêu chuèn 

ứng cử đäi biểu Quốc hội, đäi biểu Hội đồng nhân 

dân hay không? 

Trâ lời: 

Theo quy định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån dån thü trong hồ sơ ứng 

cử không bao gồm giçy khám sức khỏe. Trong hướng 

dén của Hội đồng bæu cử quốc gia ở các méu Sơ yøu lý 

lịch và Tiùu sử tóm tít của người ứng cử (các méu số 

02, 03/HĐBC-QH và 07, 08/HĐBC-HĐND) đ÷u có các 

mục kö khai thù hiûn cụ thù các nội dung liön quan đøn 

tiöu chuèn ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån (trong đó có mục ĔTünh träng sức 

khỏeĕ) đù người ứng cử tự kö khai và cam køt chịu trách 

nhiûm trước pháp luêt v÷ những nội dung münh đã kö 

khai trong hồ sơ ứng cử. Do đó, khi nộp hồ sơ ứng cử, 

người ứng cử (gồm người được giới thiûu ứng cử và người 

tự ứng cử) không phâi nộp kñm theo giçy khám sức khỏe.  

Hướng dén số 36-HD/BTCTW ngày 20 tháng 01 

nëm 2021 của Ban Tổ chức trung ương có nöu yöu cæu 

v÷ tiöu chuèn sức khỏe là đù áp dụng riöng đối với các 

trường hợp được giới thiûu ứng cử đù làm đäi biùu Quốc 

hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån hoät động chuyön 

trách. Theo đó, người được giới thiûu ứng cử phâi được 

cơ quan y tø có thèm quy÷n chứng nhên đủ sức khỏe 
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trong thời gian không quá 06 tháng týnh đøn tháng 5 

nëm 2021, cụ thù là đối với cán bộ ở các cơ quan trung 

ương do Ban Bâo vû, chëm sóc sức khỏe cán bộ trung 

ương hướng dén, xác định cơ sở y tø đù khám sức khỏe; 

đối với cán bộ ở địa phương do Ban Bâo vû, chëm sóc 

sức khỏe cán bộ tþnh ủy, thành ủy hướng dén, xác định 

cơ sở y tø đù khám sức khỏe. Køt quâ khám sức khỏe 

này sô làm cën cứ cho các cơ quan nhà nước, tổ chức 

chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn 

vị vũ trang nhån dån, đơn vị sự nghiûp, tổ chức kinh tø 

sử dụng trong quá trình xem xét, lựa chọn nhån sự, giới 

thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử 

đäi biểu Quốc hội, đäi biểu Hội đồng nhån dån để hoät 

động chuy n trách täi Quốc hội, Hội đồng nhån dån 

trong nhiệm kỳ 2021-2026. Khi đã được cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thống nhçt giới thiûu ra ứng cử thü người 

được giới thiûu ứng cử thực hiûn viûc lêp và nộp hồ sơ 

với các thành phæn tài liûu theo đúng quy định täi Đi÷u 

35 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 

đồng nhån dån và Nghị quyøt số 41/NQ-HĐBCQG của 

Hội đồng bæu cử quốc gia. 

Câu 119.  Thời hän và việc nộp hồ sơ ứng cử 

đþợc thực hiện nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Chậm nhçt là ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70 ngày 

trước ngày bæu cử), người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng 
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cử đäi biùu Hội đồng nhån dån (bao gồm câ  người được 

giới thiûu ứng cử và người tự ứng cử) phâi hoàn thành 

viûc nộp hồ sơ ứng cử.  

Viûc nộp hồ sơ ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, 

đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026 được 

thực hiûn như sau: 

- Người được tổ chức chýnh trị, các tổ chức chýnh trị 

- xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhån dån, cơ 

quan nhà nước ở trung ương giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử täi Hội đồng bæu cử 

quốc gia (qua Tổ giúp viûc Tiùu ban Nhån sự của Hội 

đồng bæu cử quốc gia, địa chþ: Nhà Quốc hội, số 01 

đường Độc Lêp, quên Ba Đünh, thành phố Hà Nội). 

- Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương 

giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội và người tự ứng cử 

đäi biùu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử täi Ủy ban 

bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi 

münh cư trú hoðc công tác thường xuyön. 

- Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, 

tổ dån phố giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån và người tự ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nộp 

01 bộ hồ sơ ứng cử täi Ủy ban bæu cử ở đơn vị hành 

chýnh mà münh ứng cử. 

Ủy ban bæu cử các cçp có trách nhiûm thông báo 

công khai v÷ địa điùm và thời gian tiøp nhên hồ sơ ứng 

cử trön các phương tiûn thông tin đäi chúng ở địa phương. 
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Trường hợp người ứng cử không tự münh đøn nộp 

hồ sơ ứng cử được thü có thù ủy quy÷n cho người đäi 

diûn cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử đøn nộp 

hồ sơ cho münh; người đäi diûn phâi có giçy giới thiûu 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

Thời hän nhên hồ sơ ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa 

XV và hồ sơ ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm 

kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chýnh các ngày trong 

tuæn, bắt đæu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết 

thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng 

thứ Bây, ngày 13 tháng 3 nëm 2021 và Chủ nhêt, ngày 

14 tháng 3 nëm 2021, Tiùu ban Nhån sự của Hội đồng 

bæu cử quốc gia và Ủy ban bæu cử các cçp cử người trực 

đù nhên hồ sơ ứng cử. 

Người được phån công tiøp nhên hồ sơ ứng cử có 

trách nhiûm nhên, kiùm tra kỹ hồ sơ; nøu các tài liûu 

trong hồ sơ đã đæy đủ, ghi đủ thông tin theo đúng yöu cæu 

trong méu và hướng dén của Hội đồng bæu cử quốc gia 

thü đi÷n thông tin vào Sổ tiøp nhên và Giçy biön nhên; ký 

và giao Giçy biön nhên cho người nộp hồ sơ ứng cử. 

Câu 120. Việc tiếp nhên hồ sơ ứng cử đþợc thực 

hiện nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

1. Đối với hồ sơ ứng cử đäi biùu Quốc hội: 
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Hội đồng bæu cử quốc gia có trách nhiûm tổ chức 

viûc tiøp nhên hồ sơ ứng cử của người được tổ chức 

chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực 

lượng vũ trang nhån dån, cơ quan nhà nước ở trung 

ương giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội. 

Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có trách nhiûm tiøp nhên hồ sơ ứng cử của người 

được tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh trị - xã hội, đơn vị 

vũ trang nhån dån, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiûp, 

tổ chức kinh tø ở địa phương giới thiûu ứng cử và người 

tự ứng cử đäi biùu Quốc hội. 

Sau khi nhên và xem xòt hồ sơ của những người 

ứng cử, nøu thçy hợp lû theo quy định của Luêt Bæu cử 

đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån thü 

Hội đồng bæu cử quốc gia chuyùn danh sách trých ngang 

lý lịch, bân sao tiùu sử tóm tít và bân kö khai tài sân, 

thu nhêp của người được giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Quốc hội đøn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam; Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành 

phố trực thuộc trung ương chuyùn 01 bộ hồ sơ ứng cử 

của người được giới thiûu ứng cử, người tự ứng cử đäi 

biùu Quốc hội täi địa phương đøn Hội đồng bæu cử quốc 

gia và chuyùn danh sách trých ngang lý lịch, bân sao 

tiùu sử tóm tít, bân kö khai tài sân, thu nhêp của 

người được giới thiûu ứng cử, người tự ứng cử täi địa 

phương đøn Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cçp tþnh đù đưa vào danh sách hiûp thương. 
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2. Đối với hồ sơ ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån: 

Ủy ban bæu cử ở cçp nào thü có trách nhiûm tiøp 

nhên hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chýnh trị, tổ 

chức chýnh trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhån dån, cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiûp, tổ chức kinh tø và 

thôn, tổ dån phố (đối với cçp xã) giới thiûu ứng cử và 

người tự ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp đó. 

Sau khi nhên và xem xòt hồ sơ của những người tự 

ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån, nøu thçy hợp lû 

theo quy định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån thü Ủy ban bæu cử chuyùn 

danh sách trích ngang lý lịch, bân sao tiùu sử tóm tít 

và bân kö khai tài sân, thu nhêp của những người ứng 

cử đøn Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cùng cçp đù đưa vào danh sách hiûp thương. 

Câu 121.  Việc lêp và c ng bố danh sách chính 

thức những ngþời ứng cử đäi biểu Quốc hội đþợc 

thực hiện nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 

ngày trước ngày bæu cử), Ban Thường trực Ủy ban 

Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam phâi gửi biön 

bân Hội nghị hiûp thương læn thứ ba kñm theo Danh 
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sách những người đủ tiöu chuèn được Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam giới 

thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội đøn Hội đồng bæu cử 

quốc gia; Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cçp tþnh gửi biön bân Hội nghị hiûp thương 

læn thứ ba và danh sách những người đủ tiöu chuèn 

ứng cử được Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh 

giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội täi địa phương đøn 

Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Cën cứ vào danh sách những người đủ tiöu chuèn 

ứng cử đäi biùu Quốc hội được Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam giới thiûu, Hội 

đồng bæu cử quốc gia gửi đøn Ủy ban bæu cử ở tþnh, 

thành phố trực thuộc trung ương danh sách và 01 bộ hồ 

sơ của người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương 

giới thiûu ứng cử được dự kiøn v÷ ứng cử täi địa phương 

đù Ủy ban bæu cử dự kiøn danh sách những người ứng 

cử đäi biùu Quốc hội theo đơn vị bæu cử trön địa bàn 

tþnh, thành phố trực thuộc trung ương và gửi danh sách 

này đøn Hội đồng bæu cử quốc gia đù xem xòt, quyøt 

định viûc lêp Danh sách chýnh thức những người ứng 

cử đäi biùu Quốc hội theo từng đơn vị bæu cử. 

Trön cơ sở danh sách giới thiûu của Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, của 

Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam các tþnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và dự kiøn bố trý người ứng cử 
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đäi biùu Quốc hội theo từng đơn vị bæu cử do các địa 

phương gửi đøn, Hội đồng bæu cử quốc gia lêp và công 

bố Danh sách chýnh thức những người ứng cử đäi biùu 

Quốc hội theo từng đơn vị bæu cử trong câ nước chậm 

nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2021 (25 ngày trước 

ngày bæu cử).  

Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung 

ương phâi công bố danh sách người ứng cử đäi biùu 

Quốc hội ở địa phương münh theo quyøt định của Hội 

đồng bæu cử quốc gia chậm nhất là ngày 03 tháng 5 

năm 2021 (20 ngày trước ngày bæu cử); đồng thời, các 

Tổ bæu cử có trách nhiûm niöm yøt ngay Danh sách 

chýnh thức những người ứng cử đäi biùu Quốc hội ở khu 

vực bỏ phiøu mà münh phụ trách kñm theo tiùu sử tóm 

tít của từng người đù cử tri ním được thông tin. 

Câu 122.  Việc lêp và c ng bố danh sách chính 

thức những ngþời ứng cử đäi biểu Hội đồng nhån 

dån đþợc thực hiện nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 

ngày trước ngày bæu cử), Ban Thường trực Ủy ban Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh, cçp huyûn, cçp xã gửi 

biön bân Hội nghị hiûp thương læn thứ ba và danh sách 

những người đủ tiöu chuèn ứng cử được Ủy ban Mðt 
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trên Tổ quốc Viût Nam giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån ở cçp münh đøn Ủy ban bæu cử cùng cçp. 

Trön cơ sở danh sách giới thiûu của Ủy ban Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam, Ủy ban bæu cử ở từng đơn vị 

hành chýnh lêp và công bố Danh sách chýnh thức những 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp münh 

theo từng đơn vị bæu cử chậm nhất là ngày 27 tháng 

4 năm 2021 (25 ngày trước ngày bæu cử).  

Trön cơ sở quyøt định của các Ủy ban bæu cử, Tổ 

bæu cử có trách nhiûm niöm yøt ngay Danh sách chýnh 

thức những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở 

khu vực bỏ phiøu mà münh phụ trách kñm theo tiùu sử 

tóm tít của từng người chậm nhất là ngày 03 tháng 

5 năm 2021 (20 ngày trước ngày bæu cử) đù cử tri ním 

được thông tin. 

Như vêy, trön cơ sở danh sách những người đủ tiöu 

chuèn ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån do Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ 

chức hiûp thương gửi đøn, Ủy ban bæu cử các cçp phâi 

lêp và công bố danh sách chýnh thức những người ứng 

cử đäi biùu Hội đồng nhån dån theo từng đơn vị bæu cử. 

Khi chuyùn danh sách cho Ủy ban bæu cử, Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam đã phâi bâo 

đâm những người trong danh sách đã đủ đi÷u kiûn, tiöu 

chuèn ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån, làm cơ sở 



167 

cho Ủy ban bæu cử lêp danh sách chýnh thức những 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån. Ủy ban bæu 

cử không có thèm quy÷n loäi bớt người đã có tön trong 

danh sách hoðc bổ sung người không có tön trong danh 

sách do Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam chuyùn đøn, trừ trường hợp phát hiûn ra người 

ứng cử thuộc đối tượng bị xóa tön do không đủ tiöu 

chuèn, đi÷u kiûn ứng cử đäi biùu hoðc trường hợp người 

ứng cử chøt hay vü lý do khác không thù tiøp tục ứng cử 

được nữa. 

Câu 123.  Yêu cæu đối với việc lêp Danh sách 

chính thức những ngþời ứng cử đäi biểu Quốc 

hội, đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc quy đðnh 

nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Danh sách chýnh thức những người ứng cử đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån phâi ghi rõ họ, 

tön, ngày, tháng, nëm sinh, giới týnh, quốc tịch, dån tộc, 

tôn giáo, quö quán, nơi ở hiûn nay, trünh độ, ngh÷ 

nghiûp, chức vụ, nơi công tác của người ứng cử và một 

số thông tin bổ sung khác (như ngày vào Đâng, là đäi 

biùu Quốc hội hay đäi biùu Hội đồng nhån dån các khóa 

nào chưaĖ). Danh sách những người ứng cử đäi biùu 

Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån theo từng 

đơn vị bæu cử được xøp theo væn chữ cái A, B, C...  
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Tổ chức phụ trách bæu cử cæn ghi đúng họ và tön 

đã khai trong hồ sơ của người ứng cử. Trường hợp họ và 

tön khai sinh của người ứng cử khác với họ và tön 

thường dùng hoðc người ứng cử có chức vị, pháp danh, 

pháp hiûu theo tôn giáo thü täi phæn ghi họ và tön người 

ứng cử trong danh sách người ứng cử, họ và tön khai 

sinh được viøt trước, họ và tön thường dùng hoðc chức 

vị, pháp danh theo tôn giáo viøt sau và được đðt trong 

dçu ngoðc đơn; không cæn ghi bý danh hoðc các tön gọi 

khác chþ sử dụng trong phäm vi hõp hoðc đã låu không 

còn sử dụng. Vý dụ: người ứng cử có tön thường dùng là 

Nguyún Vën, tön khai sinh là Nguyún Vën A thü tön 

ghi trong danh sách người ứng cử là: Ông NGUYỄN 

VĂN A (NGUYỄN VĂN); hoðc người ứng cử là chức síc 

tôn giáo có tön khai sinh là Nguyún Vën A, chức vị và 

pháp danh trong tôn giáo là Hòa thượng Thých Thanh 

A hoðc Linh mục Nguyún Vën A thü ghi tön người ứng 

cử là Ông NGUYỄN VĂN A (HÒA THƯỢNG THÍCH 

THANH A) hoðc Ông NGUYỄN VĂN A (LINH MỤC 

NGUYỄN VĂN A). Trong các trường hợp này, viûc ghi 

họ, tön người ứng cử trön danh sách người ứng cử hoðc 

trön phiøu bæu cử có thù viøt liön tục trong một dòng 

hoðc thù hiûn thành hai dòng li÷n nhau nhưng phâi có 

cùng kiùu chữ, cỡ chữ như họ và tön của những người 

ứng cử khác trong cùng danh sách. 

Trường hợp họ và tön của những người ứng cử có 

phæn tön giống nhau thü cën cứ vào phæn họ đù xác 
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định thứ tự; trường hợp phæn họ cũng giống nhau thü 

cën cứ vào phæn tön đûm. Trường hợp trùng hoàn toàn 

câ họ, tön và tön đûm thü xøp theo ngày tháng nëm 

sinh; người nào có ngày tháng nëm sinh sớm hơn thì 

được xøp trước. Tuy nhiön, các Ủy ban bæu cử cæn lưu ý 

không bố trý, síp xøp 02 người ứng cử có họ và tên 

trùng nhau trong Danh sách những người ứng cử ở cùng 

một đơn vị bæu cử đù tránh gåy nhæm lén cho cử tri. 

Người ứng cử đäi biùu Quốc hội chþ được ghi tên 

vào Danh sách chýnh thức những người ứng cử ở một 

đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội. Người ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån ở đơn vị hành chýnh nào thü cũng 

chþ được ghi tön vào Danh sách chýnh thức những người 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở một đơn vị bæu cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp tương ứng trön địa 

bàn đơn vị hành chýnh đó. 

Câu 124. Số ngþời ứng cử trong Danh sách 

chính thức những ngþời ứng cử đäi biểu Quốc 

hội, đäi biểu Hội đồng nhån dån ở mỗi đơn vð bæu 

cử phâi đáp ứng yêu cæu nào?  

Trâ lời: 

Số người trong Danh sách chýnh thức những người 

ứng cử đäi biùu Quốc hội ở mỗi đơn vị bæu cử đäi biùu 

Quốc hội phâi nhi÷u hơn số đäi biùu Quốc hội được bæu 

đã çn định cho đơn vị bæu cử đó ýt nhçt là 02 người.  
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Số người trong Danh sách chýnh thức những người 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở mỗi đơn vị bæu cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån ở từng cçp phâi nhi÷u hơn 

số lượng đäi biùu được bæu đã çn định cho đơn vị bæu cử 

đó; nøu đơn vị bæu cử được bæu 03 đäi biùu thü số người 

trong danh sách ứng cử phâi nhi÷u hơn số lượng đäi 

biùu được bæu ýt nhçt là 02 người; nøu đơn vị bæu cử 

được bæu 04 hoðc 05 đäi biùu thü số người trong danh 

sách ứng cử phâi nhi÷u hơn số lượng đäi biùu được bæu 

ýt nhçt là 03 người. Trường hợp đơn vị bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån được çn định bæu 01 hoðc 02 đäi 

biùu thü số người ứng cử chþ cæn nhi÷u hơn số đäi biùu 

được bæu ýt nhçt là 01 người. 

Hội đồng bæu cử quốc gia sô xem xòt, quyøt định 

trong trường hợp khuyøt người ứng cử đäi biùu Quốc 

hội ở đơn vị bæu cử vü lý do bçt khâ kháng và hướng 

dén đù Ủy ban bæu cử các cçp xem xòt, quyøt định đối 

với trường hợp khuyøt người ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån ở đơn vị bæu cử vü lý do bçt khâ kháng.  

Câu 125. Việc xử lý trþờng hợp khuyết ngþời 

ứng cử đäi biểu Hội đồng nhån dån vì lý do bçt 

khâ kháng đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Đối với cuộc bæu cử nëm 2016, Hội đồng bæu cử 
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quốc gia đã có hướng dén như sau:
1
 

• Trường hợp khuyøt người ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån vü lý do bçt khâ kháng được hiùu là sau 

khi Ủy ban bæu cử công bố Danh sách chýnh thức 

những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở đơn 

vị bæu cử mà người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

vü lý do bçt khâ kháng (chøt, bị xóa tön khỏi danh sách 

chýnh thức những người ứng cửĖ) không thù tiøp tục 

ứng cử theo quy định của pháp luêt dén đøn số lượng 

người ứng cử täi đơn vị bæu cử ýt hơn so với số đã được 

công bố. 

• Nøu khuyøt người ứng cử trong thời gian từ sau 

khi Ủy ban bæu cử công bố Danh sách chýnh thức 

những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở đơn 

vị bæu cử đøn trước khi Danh sách này được niöm yøt, 

thü Ủy ban bæu cử sau khi thống nhçt với Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp quyøt 

định theo một trong các hünh thức sau đåy, đồng thời 

báo cáo Ủy ban bæu cử cçp trön trực tiøp; đối với đơn vị 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh thü báo cáo 

đù Hội đồng bæu cử quốc gia: 

- Quyøt định giữ nguyön danh sách chýnh thức 

                                                 
1  Täi thời điùm ra sách này, Hội đồng bæu cử quốc gia chưa có 

hướng dén cụ thù v÷ nội dung này cho cuộc bæu cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026. 
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những người ứng cử còn läi khi số dư người ứng cử vén 

đâm bâo theo quy định của pháp luêt. 

- Quyøt định bổ sung người có số phiøu týn nhiûm 

cao nhçt và đät trön 50% tổng số phiøu týn nhiûm trong 

số những người còn läi trong danh sách những người 

ứng cử được xem xòt täi Hội nghị hiûp thương læn thứ 

ba vào Danh sách chýnh thức những người ứng cử khi 

đáp ứng đæy đủ các đi÷u kiûn sau: 

+ Số dư người ứng cử ở đơn vị bæu cử không đâm 

bâo theo quy định của pháp luêt; 

+ Trong danh sách hiûp thương læn thứ ba còn có 

người ứng cử đät trön 50% tổng số phiøu týn nhiûm trở 

lên; 

+ Thời gian đù bổ sung phâi còn từ 02 ngày trở lön 

týnh đøn trước ngày niöm yøt Danh sách chýnh thức 

những người ứng cử. 

- Quyøt định giâm số đäi biùu Hội đồng nhån dån 

được bæu ở đơn vị bæu cử đù đâm bâo số dư theo quy 

định của pháp luêt nøu không đáp ứng được một trong 

các đi÷u kiûn nói trön. 

• Nøu khuyøt người ứng cử trong thời gian từ sau 

khi Danh sách chýnh thức những người ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån đã được niöm yøt cho đøn ngày bæu 

cử, thü Ủy ban bæu cử sau khi thống nhçt với Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng 

cçp quyøt định theo một trong các hünh thức sau đåy: 
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- Quyøt định giữ Danh sách chýnh thức những 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån còn läi khi số 

người ứng cử vén nhi÷u hơn số đäi biùu được bæu täi 

đơn vị bæu cử đó (ýt nhçt là 01 người). 

- Quyøt định giâm số đäi biùu Hội đồng nhån dån 

được bæu ở đơn vị bæu cử đù đâm bâo số người ứng cử 

phâi nhi÷u hơn số đäi biùu được bæu täi đơn vị bæu cử 

đó ýt nhçt là 01 người. 

Quyøt định của Ủy ban bæu cử phâi được báo cáo 

ngay đøn Ủy ban bæu cử ở cçp trön trực tiøp (đối với 

trường hợp khuyøt người ứng cử täi đơn vị bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn, cçp xã) hoðc đøn 

Hội đồng bæu cử quốc gia (đối với trường hợp khuyøt 

người ứng cử täi đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån cçp tþnh). 

Câu 126.  Các khiếu näi, tố cáo về ngþời ứng 

cử và các khiếu näi, kiến nghð về những sai sòt 

trong việc lêp danh sách những ngþời ứng cử 

đþợc thực hiện nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Công dån có quy÷n tố cáo v÷ người ứng cử, khiøu 

näi, tố cáo, kiøn nghị v÷ những sai sót trong viûc lêp 

danh sách những người ứng cử. Viûc khiøu näi, tố cáo, 

kiøn nghị được thực hiûn như sau: 
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- Khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị liön quan đøn người 

ứng cử đäi biùu Quốc hội, viûc lêp danh sách những 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội được gửi đøn Ban bæu 

cử đäi biùu Quốc hội, Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố 

trực thuộc trung ương hoðc Hội đồng bæu cử quốc gia. 

Trường hợp người khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị không 

đồng ý với køt quâ giâi quyøt của Ban bæu cử, Ủy ban 

bæu cử thü có quy÷n khiøu näi đøn Hội đồng bæu cử quốc 

gia. Quyøt định của Hội đồng bæu cử quốc gia là quyøt 

định cuối cùng. 

- Khiøu näi, tố cáo, kiøn nghị liön quan đøn người 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån, viûc lêp danh sách 

những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp 

nào thü được gửi tới Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån ở cçp đó. Trường hợp người khiøu näi, tố cáo, kiøn 

nghị không đồng ý với køt quâ giâi quyøt của Ban bæu 

cử thü có quy÷n khiøu näi đøn Ủy ban bæu cử ở cçp 

tương ứng. Quyøt định của Ủy ban bæu cử là quyøt định 

cuối cùng. 

- Ban bæu cử, Ủy ban bæu cử, Hội đồng bæu cử quốc 

gia phâi ghi vào sổ và giâi quyøt khiøu näi, tố cáo, kiøn 

nghị nhên được theo thèm quy÷n. 

Không xem xòt, giâi quyøt đối với những đơn tố cáo 

không có họ, tön người tố cáo hoðc mäo danh người 

khác đù tố cáo. 
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Câu 127. Việc thay đổi, đính chính hồ sơ ứng 

cử cò thể đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trường hợp từ sau khi nộp hồ sơ ứng cử đøn trước 

khi công bố Danh sách chýnh thức những người ứng cử 

đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån mà 

người ứng cử có sự thay đổi một số thông tin trong hồ sơ 

ứng cử đã nộp như nơi ở, ngh÷ nghiûp hoðc trünh độ, các 

hünh thức khen thưởngĖ mà không ânh hưởng đøn tiöu 

chuèn, đi÷u kiûn ứng cử, thì Hội đồng bæu cử quốc gia 

hoðc Ủy ban bæu cử nơi đã nhên hồ sơ ứng cử hướng 

dén người ứng cử làm vën bân gửi Ủy ban bæu cử đ÷ 

nghị đýnh chýnh, ghi rõ những thay đổi trong hồ sơ và 

cam đoan viûc đýnh chýnh là đúng sự thêt, nøu sai thü 

người ứng cử phâi chịu hoàn toàn trách nhiûm trước 

pháp luêt. Đối với người ứng cử đäi biùu Quốc hội đã 

nộp hồ sơ ứng cử täi Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố 

trực thuộc trung ương thü sau khi nhên được vën bân 

đ÷ nghị đýnh chýnh của người ứng cử, Ủy ban bæu cử 

cæn báo cáo ngay bìng vën bân đøn Hội đồng bæu cử 

quốc gia v÷ viûc đýnh chýnh hồ sơ của người ứng cử kñm 

theo vën bân, tài liûu đýnh chýnh mà người ứng cử đäi 

biùu đã nộp trước đó đù thực hiûn viûc đýnh chýnh. 

Trường hợp sau khi Danh sách chýnh thức những 
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người ứng cử theo từng đơn vị bæu cử đã được công bố 

và niöm yøt thü không thực hiûn viûc đýnh chýnh và in 

läi danh sách và tiùu sử tóm tít những người ứng cử đù 

thay thø cho nội dung đã công bố, niöm yøt nữa, song 

Ủy ban bæu cử cæn cêp nhêt thông tin vào danh sách 

khi công bố køt quâ bæu cử; trường hợp nội dung đýnh 

chýnh liön quan đøn người ứng cử đäi biùu Quốc hội thü 

cæn cæn báo cáo bìng vën bân đøn Hội đồng bæu cử 

quốc gia đù thống nhçt trong viûc cêp nhêt và công bố 

thông tin. 

Câu 128. Thời hän täm ngÿng việc xem xét 

khiếu näi, tố cáo đối với ngþời ứng cử đþợc quy 

đðnh nhþ thế nào?  

Trong thời hän 10 ngày trước ngày bæu cử (tức là từ 

ngày 13 tháng 5 nëm 2021 trở đi), Hội đồng bæu cử 

quốc gia, Ủy ban bæu cử, Ban bæu cử ngừng viûc xem 

xòt, giâi quyøt mọi khiøu näi, tố cáo v÷ người ứng cử và 

viûc lêp danh sách những người ứng cử.  

Trong trường hợp những khiøu näi, tố cáo đã rõ ràng, 

có đủ cơ sở køt luên người ứng cử không đáp ứng đủ tiöu 

chuèn của đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån 

dån thü Hội đồng bæu cử quốc gia (đối với bæu cử đäi 

biùu Quốc hội) hoðc Ủy ban bæu cử ở cçp tương ứng (đối 

với bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån) quyøt định xóa 
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tön người đó trong danh sách chýnh thức những người 

ứng cử trước ngày bæu cử và thông báo cho cử tri biøt. 

Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy ban bæu cử ở cçp 

tþnh, Ủy ban bæu cử ở cçp huyûn, Ủy ban bæu cử ở cçp 

xã chuyùn toàn bộ hồ sơ v÷ khiøu näi, tố cáo chưa được 

giâi quyøt đøn Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV 

(đối với bæu cử đäi biùu Quốc hội) hoðc Thường trực Hội 

đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026 ở cçp tương ứng 

(đối với bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån) đù tiøp tục 

xem xòt, giâi quyøt theo thèm quy÷n. 

Câu 129. Các trþờng hợp nào bð xòa tên trong 

Danh sách chính thức những ngþời ứng cử đäi biểu 

Quốc hội, ứng cử đäi biểu Hội đồng nhån dån? 

Trâ lời: 

Người có tön trong Danh sách chýnh thức những 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội đã được Hội đồng bæu 

cử quốc gia công bố mà đøn thời điùm bít đæu bỏ phiøu 

bị khởi tố bị can, bị bít, giữ vü phäm tội quâ tang, bị 

mçt nëng lực hành vi dån sự, chøt hoðc vi phäm 

nghiöm trọng pháp luêt v÷ bæu cử thü Hội đồng bæu cử 

quốc gia xóa tön người đó trong Danh sách chính thức 

những người ứng cử đäi biùu Quốc hội. 

Người có tön trong Danh sách chýnh thức những 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån đã được Ủy 
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ban bæu cử công bố mà đøn thời điùm bít đæu bỏ phiøu 

bị khởi tố bị can, bị bít, giữ vü phäm tội quâ tang, bị 

mçt nëng lực hành vi dån sự, chøt hoðc vi phäm 

nghiöm trọng pháp luêt v÷ bæu cử thü Ủy ban bæu cử, 

sau khi thống nhçt ý kiøn với Ban Thường trực Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp, quyøt định xóa 

tön người đó trong Danh sách chýnh thức những người 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp münh. 
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Phần thứ năm  

TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG,  

GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ 

Câu 130. Việc tổ chức hiệp thþơng, giới thiệu 

ngþời ứng cử gồm những bþớc, c ng đoän nào? 

Trâ lời: 

Tổ chức hiûp thương, giới thiûu người ứng cử đäi 

biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån là một giai 

đoän høt sức quan trọng trong quá trünh tổ chức bæu cử. 

Viûc hiûp thương, giới thiûu người ứng cử được tiøn 

hành thông qua 05 bước cụ thù như sau: 

Bước 1: Tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt 

đù thỏa thuên v÷ cơ cçu, thành phæn, số lượng người 

được giới thiûu ứng cử. 

Bước 2: Cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu người 

ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån 

các cçp. 

Bước 3: Tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ hai 

đù thỏa thuên lêp danh sách sơ bộ những người ứng cử 

đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dân. 

Bước 4: Tổ chức hội nghị lçy ý kiøn cử tri ở nơi cư 
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trú đối với người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån và ở nơi công tác hoðc làm viûc (nøu có) 

đối với người tự ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån. 

Bước 5: Tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ ba đù 

lựa chọn, lêp danh sách những người đủ tiöu chuèn ứng 

cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån. 

Câu 131. Hội nghð hiệp thþơng là gì? Do cơ 

quan, tổ chức nào triệu têp và chû trì? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương là hội nghị giữa Ủy ban Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam với các tổ chức thành viön được 

tiøn hành ở trung ương và ở địa phương đù thỏa thuên 

v÷ cơ cçu, thành phæn và số lượng người của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội, 

đäi biùu Hội đồng nhån dån từng cçp cũng như viûc lêp 

danh sách sơ bộ và lựa chọn, lêp danh sách những 

người đủ tiöu chuèn ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp. 

Hội nghị hiûp thương ở trung ương do Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam 

triûu têp và chủ trü; Hội nghị hiûp thương ở địa phương 

do Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam ở mỗi cçp triûu têp và chủ trü đù thực hiûn công 

viûc của Hội nghị hiûp thương ở cçp münh. 
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Đù đâm bâo dån chủ và lựa chọn được những người 

tiêu biùu ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån, Hội nghị hiûp thương sô được tiøn hành ba 

læn: Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt; Hội nghị hiûp 

thương læn thứ hai; Hội nghị hiûp thương læn thứ ba.  

Câu 132. Hội nghð hiệp thþơng læn thứ nhçt ở 

trung þơng đối với việc giới thiệu ngþời ứng cử 

đäi biểu Quốc hội đþợc tổ chức khi nào? Thành 

phæn, nội dung và thû týc tiến hành hội nghð? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt ở trung ương do 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam triûu têp, chủ trü trong khoâng thời gian từ 

ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến ngày 17 tháng 02 năm 

2021 (chêm nhçt là 95 ngày trước ngày bæu cử) đù thỏa 

thuên v÷ cơ cçu, thành phæn, số lượng người của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiûu ứng 

cử đäi biùu Quốc hội trön cơ sở dự kiøn của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội.  

Thành phæn tham dự hội nghị gồm: Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, đäi 

diûn ban lãnh đäo các tổ chức thành viön của Mðt trên. 

Đäi diûn Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và Chýnh phủ được mời tham dự hội nghị. 
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Thủ tục tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt 

ở trung ương được thực hiûn như sau: 

- Hội nghị cử chủ tọa trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam và Thư ký hội 

nghị.  

- Đäi diûn Ủy ban Thường vụ Quốc hội trünh bày 

dự kiøn v÷ cơ cçu, thành phæn, số lượng người của tổ 

chức chýnh trị, Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ 

quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhån dån ở trung ương 

được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội.  

- Hội nghị thâo luên đù thỏa thuên v÷ cơ cçu, 

thành phæn, số lượng người được giới thiûu ứng cử đäi 

biùu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bâo đâm tỷ 

lû người ứng cử đäi biùu Quốc hội là phụ nữ, người dån 

tộc thiùu số theo quy định của Luêt Bæu cử đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån.  

Trường hợp không thỏa thuên được vçn đ÷ nào thü 

hội nghị quyøt định biùu quyøt bìng hünh thức giơ tay 

hoðc bỏ phiøu kýn. Hội nghị cử Tổ kiùm phiøu gồm từ 

03 đøn 05 người. Trường hợp quyøt định biùu quyøt bìng 

hünh thức bỏ phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi đóng 

dçu của Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam. 

Chþ các đäi biùu thuộc thành phæn Hội nghị hiûp thương 

có mðt täi hội nghị mới được quy÷n biùu quyøt. 
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- Hội nghị thông qua biön bân (theo Méu số 

01/BCĐBQH-MT). Biön bân hội nghị phâi ghi rõ thành 

phæn, số lượng người tham dự, diún biøn, køt quâ hội 

nghị và được gửi ngay đøn Hội đồng bæu cử quốc gia và 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Câu 133. Hội nghð hiệp thþơng læn thứ nhçt ở 

tînh, thành phố trực thuộc Trung þơng đối với 

việc giới thiệu ngþời ứng cử đäi biểu Quốc hội 

đþợc tổ chức khi nào? Thành phæn, nội dung và 

thû týc tiến hành hội nghð? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt ở tþnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương do Ban Thường trực Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh triûu têp, chủ trü 

trong khoâng thời gian từ ngày 03 tháng 02 năm 

2021 đến ngày 17 tháng 02 năm 2021 (chêm nhçt là 

95 ngày trước ngày bæu cử) đù thỏa thuên v÷ cơ cçu, 

thành phæn, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

ở địa phương được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội 

trön cơ sở dự kiøn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Thành phæn tham dự hội nghị gồm: Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh, đäi 

diûn ban lãnh đäo các tổ chức thành viön của Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam cùng cçp và đäi diûn Ban Thường trực 

Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp huyûn trực thuộc. 



184 

Đäi diûn Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Thường trực Hội đồng nhån dån và Ủy 

ban nhån dån cçp tþnh được mời tham dự hội nghị này. 

Thủ tục tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt  

ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiûn 

như sau: 

- Hội nghị cử chủ tọa trong Ban Thường trực Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh và Thư ký hội nghị.  

- Đäi diûn Thường trực Hội đồng nhån dån cçp tþnh 

trünh bày dự kiøn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v÷ cơ 

cçu, thành phæn, số lượng người của tổ chức chýnh trị, 

Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, tổ chức chýnh trị - 

xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang 

nhân dân ở địa phương được giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Quốc hội.  

- Hội nghị thâo luên đù thỏa thuên v÷ cơ cçu, thành 

phæn, số lượng người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc 

hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bâo đâm số dư người 

ứng cử, tỷ lû người ứng cử đäi biùu Quốc hội là phụ nữ, 

người dån tộc thiùu số theo quy định của Luêt Bæu cử 

đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån.  

Trường hợp không thỏa thuên được vçn đ÷ nào thü 

hội nghị quyøt định biùu quyøt bìng hünh thức giơ tay 

hoðc bỏ phiøu kýn. Hội nghị cử Tổ kiùm phiøu gồm từ 

03 đøn 05 người. Trường hợp quyøt định biùu quyøt 
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bìng hünh thức bỏ phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi 

đóng dçu của Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp 

tþnh. Chþ các đäi biùu thuộc thành phæn Hội nghị hiûp 

thương có mðt täi hội nghị mới được quy÷n biùu quyøt. 

- Hội nghị thông qua biön bân (theo Méu số 

01/BCĐBQH-MT). Biön bân Hội nghị hiûp thương phâi 

ghi rõ thành phæn, số lượng người tham dự, diún biøn, 

køt quâ hội nghị và được gửi ngay đøn Hội đồng bæu cử 

quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực 

Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam và Ủy 

ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Câu 134. Hội nghð hiệp thþơng læn thứ nhçt đối 

với ngþời ứng cử đäi biểu Hội đồng nhån dån cçp 

tînh, cçp huyện, cçp xã đþợc tổ chức khi nào? Thành 

phæn, nội dung và thû týc tiến hành hội nghð? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt đối với người 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp 

huyûn, cçp xã do Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cùng cçp triûu têp và chủ trü trong 

khoâng thời gian từ ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến 

ngày 17 tháng 02 năm 2021 (chêm nhçt là 95 ngày 

trước ngày bæu cử) đù thỏa thuên v÷ cơ cçu, thành 

phæn, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa 

phương được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 
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dån ở cçp tổ chức hiûp thương trön cơ sở dự kiøn của 

Thường trực Hội đồng nhån dån cùng cçp. 

Thành phæn tham dự hội nghị gồm: Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, đäi diûn ban 

lãnh đäo các tổ chức thành viön của Mðt trên. Đäi diûn 

Ủy ban bæu cử, Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy 

ban nhån dån cùng cçp được mời tham dự hội nghị này. 

Thủ tục tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt 

đối với viûc giới thiûu người ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån được thực hiûn như sau: 

- Hội nghị cử chủ tọa trong Ban Thường trực Ủy 

ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức hiûp 

thương và Thư ký hội nghị.   

- Đäi diûn Thường trực Hội đồng nhån dån cçp tổ 

chức Hội nghị hiûp thương trünh bày dự kiøn cơ cçu, 

thành phæn, số lượng người được giới thiûu ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp münh của tổ chức chýnh trị, 

Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, tổ chức chýnh trị - 

xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhån dån, cơ 

quan nhà nước cùng cçp và của đơn vị sự nghiûp, tổ 

chức kinh tø, các đơn vị hành chýnh cçp dưới trực tiøp 

hoðc thôn, tổ dån phố đối với Hội nghị hiûp thương tổ 

chức ở cçp xã. 

- Hội nghị thâo luên đù thống nhçt cơ cçu, thành 

phæn, số lượng người được giới thiûu ứng cử của cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dån phố (đối với cçp 

xã), bâo đâm số dư người ứng cử, tỷ lû người ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån là phụ nữ, người dån tộc thiùu 

số theo quy định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån. 

Trường hợp không thỏa thuên được vçn đ÷ nào thü 

hội nghị quyøt định biùu quyøt bìng hünh thức giơ tay 

hoðc bỏ phiøu kýn. Hội nghị cử Tổ kiùm phiøu gồm từ 03 

đøn 05 người. Trường hợp quyøt định biùu quyøt bìng 

hünh thức bỏ phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi đóng 

dçu của Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức 

Hội nghị hiûp thương. Chþ các đäi biùu thuộc thành 

phæn Hội nghị hiûp thương có mðt täi hội nghị mới được 

quy÷n biùu quyøt. 

- Hội nghị thông qua biön bân (theo Méu số 

01/BCĐBHĐND-MT). Biön bân Hội nghị hiûp thương 

phâi ghi rõ thành phæn, số lượng người tham dự, diún 

biøn, køt quâ hội nghị. 

Biön bân Hội nghị hiûp thương ở cçp tþnh được gửi 

ngay đøn Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban bæu cử cùng cçp. 

Biön bân Hội nghị hiûp thương ở cçp huyûn, cçp xã 

được gửi ngay đøn Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy 
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ban nhân dân, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp 

trên trực tiøp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban bæu cử cùng cçp. 

Câu 135. Ủy ban Thþờng vý Quốc hội điều 

chînh læn thứ nhçt về cơ cçu, thành phæn, số 

lþợng ngþời cûa cơ quan, tổ chức, đơn vð ở trung 

þơng và đða phþơng đþợc giới thiệu ứng cử đäi 

biểu Quốc hội nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Sau khi nhên được biön bân Hội nghị hiûp thương 

læn thứ nhçt do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam và Ban Thường trực Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh gửi đøn, cën cứ 

vào køt quâ Hội nghị hiûp thương, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội đi÷u chþnh læn thứ nhçt v÷ cơ cçu, thành phæn, 

số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung 

ương và địa phương được giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Quốc hội chậm nhất là ngày 22 tháng 02 năm 2021 

(90 ngày trước ngày bæu cử). Vën bân đi÷u chþnh được 

gửi ngay đøn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam và Ban Thường trực Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh. 

Mục đých của viûc đi÷u chþnh là nhìm bâo đâm cơ 

cçu, thành phæn, số lượng chung của đäi biùu Quốc hội 

thực hiûn theo đúng quy định của pháp luêt và phù hợp 
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với đi÷u kiûn của từng địa phương. Læn đi÷u chþnh này 

là cơ sở đù Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ 

chức hiûp thương thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị tiøn hành giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc hội. 

Câu 136. Việc điều chînh cơ cçu, thành phæn, 

số lþợng đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc bæu 

cûa cơ quan, tổ chức, đơn vð ở đða phþơng đþợc 

quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Sau khi nhên được biön bân Hội nghị hiûp thương 

læn thứ nhçt do Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp 

tổ chức hiûp thương gửi đøn, cën cứ vào køt quâ Hội 

nghị hiûp thương, chậm nhất là ngày 22 tháng 02 

năm 2021 (90 ngày trước ngày bæu cử), Thường trực 

Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn đi÷u chþnh cơ 

cçu, thành phæn, số lượng người của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị ở địa phương được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp münh; Thường trực Hội đồng nhån 

dån cçp xã đi÷u chþnh cơ cçu, thành phæn, số lượng 

người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dån phố ở 

địa phương được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp münh. 

Vën bân đi÷u chþnh được gửi ngay đøn Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức 

hiûp thương đù làm cơ sở thông báo cho các cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị, thôn, tổ dån phố tiøn hành giới thiûu 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở từng cçp. 

Câu 137.  Việc giới thiệu ngþời cûa cơ quan, tổ 

chức, đơn vð ứng cử đäi biểu Quốc hội, ứng cử  

đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc thực hiện nhþ 

thế nào? 

Trâ lời: 

Trön cơ sở đi÷u chþnh læn thứ nhçt của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội v÷ cơ cçu, thành phæn, số lượng 

người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiûu 

ứng cử đäi biùu Quốc hội, đi÷u chþnh læn thứ nhçt của 

Thường trực Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, 

cçp xã v÷ cơ cçu, thành phæn, số lượng người của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dån phố (đối với cçp 

xã) được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

của cçp tương ứng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam hoðc Ban Thường trực Ủy 

ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức Hội nghị 

hiûp thương có trách nhiûm thông báo ngay đøn các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được phån bổ giới thiûu người ứng 

cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån và hướng dén v÷ nội dung, trünh tự, thủ tục giới 

thiûu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử. 

Viûc giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån của các cơ quan, tổ chức, đơn 
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vị được tiøn hành trong khoâng thời gian từ ngày 24 

tháng 02 năm 2021 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phån bổ giới thiûu 

người ứng cử thực hiûn viûc giới thiûu người của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị münh ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån theo các bước sau đåy: 

1. Ban lãnh đäo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp đù dự 

kiøn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị münh được giới 

thiûu ứng cử. 

2. Tổ chức hội nghị lçy ý kiøn của cử tri täi cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiøn giới thiûu ứng 

cử. 

3. Trön cơ sở ý kiøn nhên xòt và týn nhiûm của hội 

nghị cử tri nơi công tác hoðc nơi làm viûc của người 

được dự kiøn giới thiûu ứng cử, ban lãnh đäo cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đäo mở rộng đù 

thâo luên, giới thiûu người ứng cử. 

Cën cứ vào køt quâ của hội nghị ban lãnh đäo mở 

rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiûm hướng dén 

người của cơ quan, tổ chức, đơn vị münh được lựa chọn, 

giới thiûu ứng cử đäi biùu đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån làm hồ sơ ứng cử theo quy 

định täi Đi÷u 35 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån và hướng dén của Hội đồng 

bæu cử quốc gia. 
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Câu 138. Cuộc họp ban lãnh đäo cơ quan, tổ 

chức, đơn vð để dự kiến ngþời giới thiệu ứng cử 

đäi biểu Quốc hội, ứng cử đäi biểu Hội đồng nhån 

dån đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Cuộc họp ban lãnh đäo cơ quan, tổ chức, đơn vị đù 

dự kiøn người giới thiûu ứng cử do người đứng đæu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị triûu têp và chủ trü với thành 

phæn dự họp gồm Ban lãnh đäo tổ chức đối với tổ chức 

chýnh trị, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, tổ chức 

chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội; Ban lãnh đäo cơ quan, 

tổ chức, đơn vị và Ban chçp hành Công đoàn đối với cơ 

quan nhà nước, tổ chức kinh tø, đơn vị sự nghiûp hoðc 

ban chþ huy đơn vị đối với đơn vị vũ trang nhån dån. 

Thủ tục tổ chức cuộc họp ban lãnh đäo được thực 

hiûn như sau: 

- Đäi diûn lãnh đäo cơ quan, tổ chức, đơn vị, chþ 

huy đơn vị vũ trang nhån dån giới thiûu mục đých, yöu 

cæu của cuộc họp, dự kiøn cơ cçu, thành phæn, số lượng 

người được phån bổ giới thiûu ứng cử, tiöu chuèn của 

đäi biùu Quốc hội, tiöu chuèn của đäi biùu Hội đồng 

nhån dån và các bước tiøn hành đù lêp danh sách giới 

thiûu người ứng cử. 

- Những người dự họp thâo luên v÷ dự kiøn giới 

thiûu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị münh ứng cử đù 
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lçy ý kiøn nhên xòt của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

- Cuộc họp thông qua biön bân (theo Méu số 

02/BCĐBQH-MT đối với giới thiûu người ứng đäi biùu 

Quốc hội hoðc Méu số 02/BCĐBHĐND-MT đối với giới 

thiûu người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån). 

Câu 139. Hội nghð lçy ý kiến cûa cử tri täi cơ 

quan, tổ chức, đơn vð đối với ngþời đþợc dự kiến 

giới thiệu ứng cử đþợc tổ chức nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Hội nghị cử tri nơi công tác đù lçy ý kiøn đối với 

người được dự kiøn giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội, 

đäi biùu Hội đồng nhån dån được tổ chức ở nơi người 

ứng cử đang công tác hoðc làm viûc (nøu có). Trường 

hợp người ứng cử có nhi÷u nơi công tác hoðc nơi làm 

viûc thü tổ chức lçy ý kiøn của cử tri nơi người đó công 

tác hoðc làm viûc thường xuyön. 

Hünh thức tổ chức hội nghị được quy định như sau: 

- Đối với nơi có dưới 100 cử tri thü tổ chức hội nghị 

toàn thù cử tri đù lçy ý kiøn v÷ người ứng cử đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån và phâi bâo đâm 

số lượng cử tri tham dự hội nghị đät ýt nhçt là hai phæn 

ba tổng số cử tri được triûu têp.  

- Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lön thü có thù tổ 

chức hội nghị toàn thù hoðc hội nghị đäi diûn cử tri và 
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phâi bâo đâm có ýt nhçt là 70 cử tri tham dự hội nghị. 

Tùy đðc điùm, tünh hünh thực tø của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, Ban chçp hành Công đoàn phối hợp với người 

đứng đæu cơ quan, tổ chức, đơn vị phân bổ số lượng 

người đù các tổ chức Công đoàn trực thuộc cử đäi diûn 

tham dự; trường hợp không có tổ chức Công đoàn thì 

người đứng đæu cơ quan, tổ chức, đơn vị phån bổ số lượng 

người đù các đơn vị trực thuộc cử đäi diûn tham dự. 

- Người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån được mời tham dự hội nghị. 

Viûc triûu têp và chủ trü hội nghị cử tri nơi công tác 

được thực hiûn như sau: 

- Người ứng cử đang công tác chuyön trách täi cơ 

quan Đâng, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, các tổ 

chức chýnh trị - xã hội, các tổ chức xã hội thü người 

đứng đæu cơ quan, tổ chức phối hợp với Ban chçp hành 

Công đoàn của cơ quan, tổ chức đó triûu têp và chủ trü 

hội nghị, trừ trường hợp người được giới thiûu ứng cử là 

người đứng đæu cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

- Người ứng cử đang công tác täi các cơ quan của 

Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Vën phòng Quốc hội thü viûc lçy ý kiøn cử tri nơi công 

tác do Vën phòng Quốc hội tổ chức. Người ứng cử là đäi 

biùu Quốc hội hoät động chuyön trách täi Đoàn đäi biùu 

Quốc hội thü viûc lçy ý kiøn cử tri nơi công tác do Vën 
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phòng Đoàn đäi biùu Quốc hội và Hội đồng nhån dån 

cçp tþnh hoðc Vën phòng Đoàn đäi biùu Quốc hội (nơi 

chưa thành lêp Vën phòng Đoàn đäi biùu Quốc hội và 

Hội đồng nhån dån cçp tþnh) tổ chức. Chủ nhiûm Vën 

phòng Quốc hội, Chánh Vën phòng Đoàn đäi biùu Quốc 

hội và Hội đồng nhån dån cçp tþnh hoðc Chánh Vën 

phòng Đoàn đäi biùu Quốc hội phối hợp với Ban chçp 

hành Công đoàn cơ quan triûu têp và chủ trü hội nghị. 

- Người ứng cử đang công tác täi Thường trực Hội 

đồng nhån dån, các Ban của Hội đồng nhån dån cçp 

tþnh, Vën phòng Đoàn đäi biùu Quốc hội và Hội đồng 

nhån dån cçp tþnh hoðc Vën phòng Đoàn đäi biùu Quốc 

hội, Vën phòng Hội đồng nhån dån cçp tþnh (nơi chưa 

thành lêp Vën phòng Đoàn đäi biùu Quốc hội và Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh) thü viûc lçy ý kiøn cử tri nơi 

công tác do Vën phòng Đoàn đäi biùu Quốc hội và Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh hoðc Vën phòng Đoàn đäi biùu 

Quốc hội, Vën phòng Hội đồng nhån dån cçp tþnh tổ 

chức. Người ứng cử đang công tác täi Thường trực Hội 

đồng nhån dån, các Ban của Hội đồng nhån dån cçp 

huyûn thü viûc lçy ý kiøn cử tri nơi công tác do Vën 

phòng Hội đồng nhån dån và Ủy ban nhån dån cçp 

huyûn tổ chức. Chánh Vën phòng Đoàn đäi biùu Quốc 

hội và Hội đồng nhån dån cçp tþnh hoðc Chánh Vën 

phòng Đoàn đäi biùu Quốc hội, Chánh Vën phòng Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh, Chánh Vën phòng Hội đồng 



196 

nhån dån và Ủy ban nhån dån cçp huyûn phối hợp với 

Ban chçp hành Công đoàn cơ quan triûu têp và chủ trü 

hội nghị. 

- Người ứng cử đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ 

tịch nước, Thủ tướng Chýnh phủ, Phó Thủ tướng Chýnh 

phủ thü viûc lçy ý kiøn cử tri nơi công tác do Vën phòng 

Chủ tịch nước, Vën phòng Chýnh phủ tổ chức; người 

ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån 

đang là Chủ tịch Ủy ban nhån dån, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn thü viûc lçy ý kiøn cử 

tri nơi công tác do Vën phòng Ủy ban nhån dån cçp 

tþnh, Vën phòng Hội đồng nhån dån và Ủy ban nhån 

dån cçp huyûn tổ chức. Người đứng đæu cơ quan phối 

hợp với Ban chçp hành Công đoàn cơ quan triûu têp và 

chủ trü hội nghị. 

- Người ứng cử đang công tác täi Tòa án nhân dân, 

Viûn Kiùm sát nhån dån các cçp, Kiùm toán nhà nước, 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chýnh phủ, 

các cơ quan chuyön môn thuộc Ủy ban nhån dån cçp 

tþnh, cçp huyûn và các cơ quan khác của Nhà nước thü 

người đứng đæu cơ quan phối hợp với Ban chçp hành 

Công đoàn cơ quan triûu têp và chủ trü hội nghị. 

- Người ứng cử làm viûc täi đơn vị sự nghiûp, tổ 

chức kinh tø thü người đứng đæu đơn vị, tổ chức phối 

hợp với Ban chçp hành Công đoàn triûu têp và chủ trü 

hội nghị. 
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- Người ứng cử công tác täi Đâng ủy, Thường trực 

Hội đồng nhån dån, Ủy ban nhån dån, Ủy ban Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam, tổ chức chýnh trị - xã hội cçp xã 

hoðc là công chức xã, phường, thị trçn thü viûc lçy ý 

kiøn cử tri nơi công tác được thực hiûn täi hội nghị liön 

tịch giữa Đâng ủy, Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy 

ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc, tổ chức chýnh 

trị - xã hội cçp xã. Người đứng đæu Đâng ủy cçp xã triûu 

têp và chủ trü hội nghị. 

- Người ứng cử công tác ở các đơn vị vũ trang nhån 

dån thü do lãnh đäo, chþ huy đơn vị triûu têp và chủ trü 

hội nghị. 

- Trường hợp người đứng đæu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị là người ứng cử thü cçp phó của người đứng đæu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phối hợp với Ban chçp hành Công 

đoàn triûu têp và chủ trü hội nghị. 

- Trường hợp nơi công tác hoðc nơi làm viûc của 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån 

dån chưa có tổ chức Công đoàn thü người đứng đæu hoðc 

cçp phó của người đứng đæu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

triûu têp và chủ trü hội nghị.  

Trünh tự, thủ tục tổ chức hội nghị cử tri nơi công 

tác được thực hiûn tương tự như đối với hội nghị cử tri 

nơi cư trú. Biön bân hội nghị cử tri phâi ghi rõ thành 

phæn, số lượng người tham dự, diún biøn, køt quâ hội 
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nghị; trong đó, phâi ghi rõ tổng số cử tri được triûu têp, 

số lượng cử tri có mðt, ý kiøn phát biùu và sự týn nhiûm 

của cử tri đối với từng người được dự kiøn giới thiûu 

ứng cử (lêp theo Méu số 01/HNCT). 

 Trường hợp người được dự kiøn giới thiûu ứng cử 

đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mà không đät týn nhiûm của 50% 

tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thü 

Ban lãnh đäo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức lựa chọn, 

giới thiûu người khác. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn 

vị không có người đủ đi÷u kiûn đù dự kiøn giới thiûu 

ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån 

theo số lượng đã được phån bổ thü người đứng đæu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường trực 

Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp đã thông báo v÷ 

viûc phån bổ chþ tiöu giới thiûu người ứng cử đù đ÷ nghị 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoðc Thường trực Hội đồng 

nhån dån cçp tương ứng đi÷u chþnh cơ cçu, thành phæn, 

số lượng người được giới thiûu ứng cử của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

Trường hợp người được đưa ra lçy ý kiøn là người 

tự ứng cử đäi biùu Quốc hội (tổ chức sau Hội nghị hiûp 

thương læn 2) thì thành phæn, trünh tự, thủ tục tổ chức 

hội nghị cử tri ở nơi công tác được thực hiûn tương tự 

như đối với hội nghị lçy ý kiøn v÷ người được dự kiøn 

giới thiûu ứng cử. Biön bân hội nghị cử tri nơi công tác 
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đối với người tự ứng cử được lêp theo Méu số 02/HNCT 

và phâi được gửi đøn Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh ngay sau khi køt thúc hội 

nghị cử tri. 

Câu 140. Hội nghð ban lãnh đäo mở rộng để 

thâo luên, giới thiệu ngþời ứng cử cûa cơ quan, tổ 

chức, đơn vð đþợc tổ chức nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Thành phæn tham dự hội nghị ban lãnh đäo mở rộng 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác định như sau: 

- Đối với tổ chức chýnh trị, Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam, tổ chức chýnh trị - xã hội, tổ chức xã 

hội, thành phæn dự hội nghị gồm Đoàn Chủ tịch mở 

rộng tới người đứng đæu các tổ chức thành viön (tổ chức 

nào không có tổ chức thành viön thü tổ chức hội nghị 

Đoàn Chủ tịch mở rộng tới đäi diûn lãnh đäo các đơn vị 

trực thuộc); Ban Thường vụ mở rộng tới đäi diûn lãnh 

đäo các đơn vị trực thuộc hoðc Ban Thường trực mở 

rộng tới đäi diûn lãnh đäo các đơn vị trực thuộc. Trường 

hợp tổ chức xã hội không lêp Ban Thường vụ thü tổ chức 

hội nghị Ban chçp hành. 

- Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tø, đơn vị 

sự nghiûp, thành phæn dự hội nghị gồm lãnh đäo cơ 

quan, đäi diûn Ban chçp hành Công đoàn, đäi diûn lãnh 

đäo các đơn vị trực thuộc. 
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- Đối với đơn vị vũ trang nhån dån, thành phæn dự 

hội nghị gồm chþ huy đơn vị, đäi diûn Ban chçp hành 

Công đoàn (nøu có), đäi diûn quån nhån và chþ huy các 

đơn vị cçp dưới trực tiøp. 

- Đối với Ủy ban nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn thü 

Chủ tịch Ủy ban nhån dån triûu têp và chủ trü hội nghị 

Ủy ban nhån dån mở rộng đøn đäi diûn lãnh đäo đơn vị 

trực thuộc. 

- Đối với Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn 

thü Chủ tịch Hội đồng nhån dån triûu têp và chủ trü hội 

nghị gồm Thường trực Hội đồng nhån dån, Phó Trưởng 

ban của Hội đồng nhån dån. 

- Đối với Hội đồng nhån dån, Ủy ban nhån dån cçp 

xã thü Chủ tịch Hội đồng nhån dån triûu têp và chủ trü 

hội nghị gồm Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó 

Trưởng ban của Hội đồng nhån dån và Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhån dån. 

- Đối với các cơ quan chuyön môn thuộc Ủy ban 

nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn và các cơ quan khác của 

Nhà nước thü người đứng đæu cơ quan triûu têp và chủ 

trü hội nghị ban lãnh đäo mở rộng đøn đäi diûn lãnh đäo 

các đơn vị trực thuộc (nøu có) và đäi diûn Ban chçp 

hành Công đoàn. 

- Đối với các đơn vị sự nghiûp thü người đứng đæu 

đơn vị triûu têp và chủ trü hội nghị ban lãnh đäo mở 
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rộng đøn đäi diûn lãnh đäo các đơn vị trực thuộc (nøu 

có) và đäi diûn Ban chçp hành Công đoàn. 

- Đối với tổ chức kinh tø thü người đứng đæu tổ chức 

triûu têp và chủ trü hội nghị ban lãnh đäo mở rộng đøn 

người đứng đæu các phòng, ban, phån xưởng, träm, träi 

và đäi diûn Ban chçp hành Công đoàn. 

- Đối với đơn vị vũ trang nhån dån thü chþ huy đơn 

vị triûu têp và chủ trü hội nghị gồm chþ huy đơn vị, đäi 

diûn Ban chçp hành Công đoàn (nøu có), đäi diûn quån 

nhån và chþ huy các đơn vị cçp dưới trực tiøp. 

- Trường hợp người đứng đæu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị được dự kiøn giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån thü cçp phó của người đứng đæu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị triûu têp và chủ trü hội nghị. 

Trünh tự, thủ tục tổ chức hội nghị được thực hiûn 

như sau: 

- Đäi diûn lãnh đäo cơ quan, tổ chức, đơn vị, chþ 

huy đơn vị vũ trang nhån dån báo cáo tünh hünh và køt 

quâ hội nghị lçy ý kiøn của cử tri nơi công tác đối với 

từng người được dự kiøn giới thiûu ứng cử. 

- Những người dự hội nghị thâo luên và biùu thị sự 

tán thành của münh đối với từng người được giới thiûu 

ứng cử bìng hünh thức giơ tay hoðc bỏ phiøu kýn do hội 

nghị quyøt định. Hội nghị cử Tổ kiùm phiøu gồm từ 03 

đøn 05 người. Trường hợp quyøt định biùu quyøt bìng 
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hünh thức bỏ phiøu kýn thü phiøu giới thiûu phâi đóng 

dçu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

- Hội nghị thông qua biön bân và danh sách người 

được giới thiûu ứng cử (theo Méu số 03/BCĐBQH-MT). 

Biön bân hội nghị cử tri nơi công tác lçy ý kiøn v÷ 

người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương dự 

kiøn giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội phâi được gửi 

cùng biên bân hội nghị ban lãnh đäo của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nhên xòt v÷ người được giới thiûu ứng cử 

đøn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam trước khi Hội nghị hiûp thương læn thứ 

hai được tổ chức. 

Biön bân hội nghị cử tri nơi công tác lçy ý kiøn v÷ 

người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương dự 

kiøn giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội phâi được gửi 

cùng biön bân hội nghị ban lãnh đäo của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nhên xòt v÷ người được giới thiûu ứng cử 

đøn Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tþnh trước khi Hội nghị hiûp thương læn thứ 

hai được tổ chức. 

Biön bân hội nghị cử tri nơi công tác lçy ý kiøn v÷ 

người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån phâi được gửi cùng biön bân hội nghị ban lãnh đäo 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác nhên 

xòt v÷ người được giới thiûu ứng cử đøn Ban Thường 
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trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức 

Hội nghị hiûp thương trước khi Hội nghị hiûp thương 

læn thứ hai được tổ chức. 

Câu 141. Việc dự kiến, giới thiệu ngþời ứng cử 

đäi biểu Hội đồng nhån dån cçp xã ở th n, tổ dån 

phố đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trưởng ban công tác Mðt trên phối hợp với Chi hội 

trưởng các đoàn thù họp với Bý thư Chi bộ, Trưởng thôn 

hoðc Tổ trưởng tổ dån phố đù thâo luên, dự kiøn người 

của thôn, tổ dån phố giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp xã theo thông báo của Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp xã v÷ viûc 

phån bổ số lượng và cơ cçu, thành phæn. 

Thủ tục tổ chức cuộc họp này được thực hiûn như sau: 

- Trưởng ban công tác Mðt trên giới thiûu mục 

đých, yöu cæu của hội nghị, cử Thư ký hội nghị và đọc 

thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp xã v÷ viûc phån bổ số lượng, cơ cçu, 

thành phæn người của thôn, tổ dån phố được giới thiûu 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã; tiöu chuèn 

của đäi biùu Hội đồng nhån dån và những trường hợp 

không được ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån theo 

quy định của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu 

Hội đồng nhån dån. 
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- Trưởng ban công tác Mðt trên nöu dự kiøn người 

của thôn, tổ dån phố đù giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp xã. 

- Các thành viön tham gia cuộc họp thâo luên và 

nhên xòt v÷ người được dự kiøn giới thiûu ứng cử. 

- Trưởng ban công tác Mðt trên tổng hợp ý kiøn và 

køt luên cuộc họp. 

- Hội nghị thông qua biön bân cuộc họp (theo Méu 

số 03/HNMT). 

Trön cơ sở køt quâ của cuộc họp này, Trưởng ban 

công tác Mðt trên phối hợp với Trưởng thôn hoðc Tổ 

trưởng tổ dån phố gửi giçy mời cử tri ở thôn, tổ dån phố 

tham dự hội nghị cử tri giới thiûu người của thôn, tổ 

dån phố ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã.  

Đối với nơi có dưới 100 cử tri thü tổ chức hội nghị 

toàn thù cử tri và phâi bâo đâm số lượng cử tri tham dự 

hội nghị đät ýt nhçt là 50% tổng số cử tri được triûu têp. 

Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lön thü có thù tổ chức hội 

nghị toàn thù hoðc hội nghị cử tri đäi diûn hộ gia đünh 

và phâi bâo đâm có ýt nhçt là 55 cử tri tham dự hội 

nghị. Toàn thù thành viön Ban công tác Mðt trên; Trưởng 

thôn, Phó trưởng thôn hoðc Tổ trưởng, Tổ phó tổ dån 

phố và đäi diûn Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy 

ban nhån dån, Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp xã được mời tham dự hội nghị này. 
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Thủ tục tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dån phố 

được thực hiûn như sau: 

- Trưởng ban hoðc Phó Trưởng ban công tác Mðt 

trên chủ trü hội nghị cử tri, tuyön bố lý do và giới thiûu 

đäi biùu dự hội nghị; giới thiûu mục đých, yöu cæu của 

hội nghị; giới thiûu Thư ký hội nghị đù hội nghị quyøt 

định; báo cáo v÷ số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri 

có mðt.  

- Người chủ trü hội nghị đọc thông báo của Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp xã 

v÷ viûc phån bổ số lượng và cơ cçu, thành phæn người 

của thôn, tổ dån phố được giới thiûu ứng cử; đọc tiöu 

chuèn đäi biùu Hội đồng nhån dån quy định täi Đi÷u 7 

của Luêt Tổ chức chính quy÷n địa phương và những 

trường hợp không được ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån quy định täi Đi÷u 37 của Luêt Bæu cử đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhân dân. 

- Đäi diûn Ban công tác Mðt trên đọc danh sách do 

Ban công tác Mðt trên dự kiøn những người của thôn, 

tổ dån phố đù giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån cçp xã. Cử tri có thù giới thiûu thöm người ứng cử 

đù hội nghị xem xòt. 

- Hội nghị thâo luên v÷ những người được giới 

thiûu ứng cử. 

- Hội nghị quyøt định biùu quyøt danh sách chýnh 
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thức những người của thôn, tổ dån phố được giới thiûu 

ứng cử bìng hünh thức giơ tay hoðc bỏ phiøu kýn. Hội 

nghị cử Tổ kiùm phiøu gồm từ 03 đøn 05 người. Trường 

hợp hội nghị biùu quyøt bìng hünh thức giơ tay thü Tổ 

kiùm phiøu đøm, týnh køt quâ biùu quyøt đối với từng 

người được giới thiûu ứng cử. Trường hợp hội nghị biùu 

quyøt bìng hünh thức bỏ phiøu kýn thü phiøu týn nhiûm 

của cử tri phâi đóng dçu của Ủy ban Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cçp xã hoðc dçu của Ủy ban nhån dån cùng 

cçp. Trön phiøu týn nhiûm ghi rõ họ và tön của những 

người được hội nghị cử tri dự kiøn giới thiûu ứng cử. Nøu 

có nhi÷u người được giới thiûu ứng cử thü ghi rõ họ và 

tön của những người được giới thiûu ứng cử, xøp theo 

væn chữ cái A, B, C... Cử tri gäch tön người được giới thiûu 

ứng cử mà münh không týn nhiûm và bỏ vào hòm phiøu. 

Người được giới thiûu ứng cử là người được trön 

50% tổng số cử tri có mðt týn nhiûm. Trường hợp có 

nhi÷u người cùng được trön 50% tổng số cử tri có mðt 

týn nhiûm thü người được giới thiûu ứng cử được xác 

định theo køt quâ biùu quyøt týnh từ cao xuống thçp 

cho đøn khi đủ số lượng được phån bổ; trường hợp køt 

quâ biùu quyøt ngang nhau thü người chủ trü hội nghị 

lêp danh sách những người đó đù hội nghị biùu quyøt 

läi và lçy người có køt quâ biùu quyøt cao hơn mà 

không cæn phâi đät trön 50% tổng số cử tri có mðt. 

Trường hợp biùu quyøt läi mà køt quâ biùu quyøt vén 
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ngang nhau thü viûc có biùu quyøt tiøp hay không do hội 

nghị quyøt định. 

- Tổ trưởng Tổ kiùm phiøu công bố køt quâ biùu 

quyøt. 

- Hội nghị thông qua biön bân hội nghị (theo Méu 

số 04/HNCT). 

Ban công tác Mðt trên chuyùn biön bân hội nghị cử 

tri ở thôn, tổ dån phố v÷ viûc thâo luên, giới thiûu người 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã đøn Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp xã. 

Câu 142. Hội nghð hiệp thþơng læn thứ hai ở 

trung þơng đối với việc giới thiệu ngþời ứng cử 

đäi biểu Quốc hội đþợc tổ chức khi nào? Thành 

phæn, nội dung và cách thức tiến hành Hội nghð? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương læn thứ hai ở trung ương do 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam triûu têp, chủ trü trong khoâng thời gian 

từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 

năm 2021 (chêm nhçt là 65 ngày trước ngày bæu cử) đù 

lêp danh sách sơ bộ những người ứng cử đäi biùu Quốc 

hội, gửi lçy ý kiøn cử tri nơi cư trú đối với người được cơ 

quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu ứng cử.  

Thành phæn tham dự hội nghị cũng tương tự như 
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Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt gồm: Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, đäi 

diûn ban lãnh đäo các tổ chức thành viön của Mðt trên. 

Đäi diûn Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và Chýnh phủ được mời tham dự hội nghị. 

Thủ tục tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ hai ở 

trung ương được thực hiûn như sau: 

- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam báo cáo v÷ tünh hünh giới thiûu người 

ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương. 

Danh sách giới thiûu người ứng cử trünh ra Hội nghị 

hiûp thương læn thứ hai phâi bâo đâm số dư cæn thiøt 

đù hội nghị xem xòt, lựa chọn lêp danh sách sơ bộ 

những người ứng cử đäi biùu Quốc hội. 

- Hội nghị thâo luên, lêp danh sách sơ bộ những 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội cën cứ vào các nội dung 

sau đåy: (1) Tiöu chuèn của đäi biùu Quốc hội; (2) Køt 

quâ đi÷u chþnh læn thứ nhçt của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội v÷ dự kiøn cơ cçu, thành phæn, số lượng người 

được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; (3) Køt quâ thỏa thuên täi Hội nghị hiûp 

thương læn thứ nhçt; (4) Hồ sơ, biön bân của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc hội 

gửi đøn; (5) Ý kiøn nhên xòt và týn nhiûm của cử tri nơi 

công tác hoðc nơi làm viûc đối với người được giới thiûu 

ứng cử đäi biùu Quốc hội. 



209 

- Hội nghị bàn kø hoäch tổ chức lçy ý kiøn nhên xòt 

và týn nhiûm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ 

quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiûu ứng cử; 

nöu ra các vçn đ÷ cæn xác minh, làm rõ đối với những 

người ứng cử. 

- Hội nghị thông qua biön bân và danh sách sơ bộ 

những người ứng cử đäi biùu Quốc hội (theo Méu số 

01/BCĐBQH-MT và Méu số 05/BCĐBQH-MT). Biên 

bân hội nghị ghi rõ thành phæn, số lượng người tham 

dự, diún biøn, køt quâ hội nghị. 

Ngay sau Hội nghị hiûp thương læn thứ hai, Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam gửi biön bân đøn Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

Câu 143. Hội nghð hiệp thþơng læn thứ hai ở 

tînh, thành phố trực thuộc Trung þơng đối với 

việc giới thiệu ngþời ứng cử đäi biểu Quốc hội 

đþợc tổ chức khi nào? Thành phæn, nội dung và 

cách thức tiến hành Hội nghð? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương læn thứ hai ở địa phương do 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam 

cçp tþnh triûu têp, chủ trü trong khoâng thời gian từ 

ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 
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năm 2021 (chêm nhçt là 65 ngày trước ngày bæu cử) đù 

lêp danh sách sơ bộ những người ứng cử đäi biùu Quốc 

hội ở địa phương, gửi lçy ý kiøn cử tri nơi cư trú đối với 

người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu ứng cử, 

người tự ứng cử và lçy ý kiøn cử tri nơi công tác (nøu 

có) đối với người tự ứng cử.  

Thành phæn tham dự hội nghị cũng tương tự như 

Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt gồm: Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, đäi diûn ban 

lãnh đäo các tổ chức thành viön của Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cùng cçp và đäi diûn Ban Thường trực Ủy 

ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp huyûn trực thuộc. 

Đäi diûn Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Thường trực Hội đồng nhån dån và Ủy 

ban nhån dån cçp tþnh được mời tham dự hội nghị này. 

Thủ tục tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ hai ở 

địa phương được thực hiûn như sau: 

- Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tþnh báo cáo v÷ tünh hünh giới thiûu người ứng 

cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tünh hünh người 

tự ứng cử ở địa phương (nøu có). Danh sách giới thiûu 

người ứng cử trünh ra Hội nghị hiûp thương læn thứ hai 

phâi bâo đâm số dư cæn thiøt đù hội nghị xem xòt, lựa 

chọn lêp danh sách sơ bộ những người ứng cử đäi biùu 

Quốc hội. 
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- Hội nghị thâo luên, lêp danh sách sơ bộ những 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội cën cứ vào các nội dung 

sau đåy: (1) Tiöu chuèn của đäi biùu Quốc hội; (2) Køt 

quâ đi÷u chþnh læn thứ nhçt của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội v÷ dự kiøn cơ cçu, thành phæn, số lượng người 

được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; (3) Køt quâ thỏa thuên täi Hội nghị hiûp 

thương læn thứ nhçt; (4) Hồ sơ, biön bân của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc hội 

gửi đøn; (5) Ý kiøn nhên xòt và týn nhiûm của cử tri nơi 

công tác hoðc nơi làm viûc đối với người được giới thiûu 

ứng cử đäi biùu Quốc hội. 

- Hội nghị bàn kø hoäch tổ chức lçy ý kiøn nhên xòt 

và týn nhiûm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ 

quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiûu ứng cử, 

người tự ứng cử và lçy ý kiøn cử tri nơi công tác hoðc 

nơi làm viûc (nøu có) đối với người tự ứng cử; nöu ra các 

vçn đ÷ cæn xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử. 

- Hội nghị thông qua biön bân và danh sách sơ bộ 

những người ứng cử đäi biùu Quốc hội (theo Méu số 

01/BCĐBQH-MT và Méu số 05/BCĐBQH-MT).  

- Biön bân Hội nghị hiûp thương phâi ghi rõ thành 

phæn, số lượng người tham dự, diún biøn, køt quâ hội 

nghị và được gửi ngay đøn Hội đồng bæu cử quốc gia, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban 
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Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam và Ủy ban bæu 

cử ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Câu 144. Hội nghð hiệp thþơng læn thứ hai đối 

với việc giới thiệu ngþời ứng cử đäi biểu Hội đồng 

nhån dån cçp tînh, cçp huyện, cçp xã đþợc tổ 

chức khi nào? Thành phæn, nội dung và cách thức 

tiến hành Hội nghð? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương læn thứ hai ở cçp tþnh, cçp 

huyûn, cçp xã do Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp tổ chức hiûp thương triûu têp, chủ 

trü trong khoâng thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 

2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021 (chêm nhçt là 

65 ngày trước ngày bæu cử) đù lêp danh sách sơ bộ 

những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp 

münh, gửi lçy ý kiøn cử tri nơi cư trú đối với người được 

cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu ứng cử, người tự ứng 

cử và lçy ý kiøn cử tri nơi công tác (nøu có) đối với người 

tự ứng cử, người được thôn, tổ dån phố giới thiûu ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã.  

Thành phæn tham dự hội nghị cũng tương tự như 

Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt gồm: Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, đäi diûn ban 

lãnh đäo các tổ chức thành viön của Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cùng cçp. Đäi diûn Ủy ban bæu cử, Thường 
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trực Hội đồng nhån dån và Ủy ban nhån dån cùng cçp 

được mời tham dự hội nghị này. 

Thủ tục tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ hai 

đù giới thiûu người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

được thực hiûn như sau: 

- Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tổ chức Hội nghị hiûp thương báo cáo v÷ tünh 

hünh giới thiûu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và thôn, tổ dån phố (đối với cçp xã), tünh hünh 

người tự ứng cử (nøu có). Danh sách giới thiûu người 

ứng cử trünh ra Hội nghị hiûp thương læn thứ hai phâi 

bâo đâm số dư cæn thiøt đù hội nghị xem xòt, lựa chọn 

lêp danh sách sơ bộ những người ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån. 

- Hội nghị thâo luên, lêp danh sách sơ bộ những 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cën cứ vào 

các nội dung sau đåy: (1) Tiöu chuèn của đäi biùu Hội 

đồng nhån dån; (2) Køt quâ đi÷u chþnh của Thường trực 

Hội đồng nhån dån v÷ cơ cçu, thành phæn, số lượng 

người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (3) Køt quâ thỏa thuên 

täi Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt; (4) Hồ sơ, biön 

bân giới thiûu người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đøn; (5) Ý kiøn nhên 

xòt và týn nhiûm của cử tri nơi công tác đối với người 

được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån.   
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- Hội nghị bàn kø hoäch tổ chức lçy ý kiøn nhên xòt 

và týn nhiûm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ 

quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu ứng cử, người tự ứng cử 

và lçy ý kiøn cử tri nơi công tác (nøu có) của người tự 

ứng cử, người được thôn, tổ dån phố giới thiûu ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã; nöu ra các vçn đ÷ 

cæn xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử. 

- Hội nghị thông qua biön bân và danh sách sơ bộ 

những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån  

(theo Méu số 01/BCĐBHĐND-MT và Méu số 05/BCĐB 

HĐND-MT). 

Ngay sau Hội nghị hiûp thương læn thứ hai, Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp 

tþnh gửi biön bân và danh sách những người ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh đøn Hội đồng bæu 

cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chýnh phủ, 

Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam và 

Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban bæu cử cùng 

cçp; Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp huyûn, cçp xã gửi biön bân và danh sách 

những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

münh đøn Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban 

nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp 

trön trực tiøp và Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy 

ban bæu cử cùng cçp.  
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Câu 145. Hội nghð lçy ý kiến cử tri nơi cþ trú 

đối với ngþời ứng cử đäi biểu Quốc hội, đäi biểu 

Hội đồng nhån dån đþợc tiến hành nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Ngay sau Hội nghị hiûp thương læn thứ hai, Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp 

tþnh tổ chức họp với đäi diûn Ban Thường trực Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp huyûn, cçp xã nơi có 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội cư trú và đäi diûn cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đù hướng dén viûc 

tổ chức lçy ý kiøn nhên xòt và týn nhiûm của cử tri.  

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tổ chức Hội nghị hiûp thương họp với người 

phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån; đäi diûn Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp dưới trực tiøp (đối với cçp xã thü mời 

các Trưởng ban công tác Mðt trên trön địa bàn), Chủ 

tịch Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp xã nơi có 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, cçp 

huyûn cư trú đù hướng dén viûc tổ chức lçy ý kiøn cử tri 

nơi cư trú đối với những người ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån có tön trong danh sách sơ bộ; lçy ý kiøn cử tri 

nơi công tác (nøu có) đối với người tự ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån và người được thôn, tổ dån phố giới 

thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã. 
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Viûc tổ chức hội nghị lçy ý kiøn nhên xòt và týn 

nhiûm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đäi 

biùu Quốc hội, người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån và cử tri nơi công tác (nøu có) đối với người tự ứng 

cử đäi biùu Quốc hội, người ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån, người được thôn, tổ dån phố giới thiûu ứng 

cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã được thực hiûn 

trong khoâng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 

2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 (từ sau khi køt 

thúc Hội nghị hiûp thương læn thứ hai đøn trước khi bít 

đæu Hội nghị hiûp thương læn thứ ba). 

Hội nghị cử tri nơi cư trú đù lçy ý kiøn đối với người 

ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån 

(gồm người được giới thiûu ứng cử và người tự ứng cử) 

được tổ chức täi thôn, tổ dån phố nơi người ứng cử 

thường trú hoðc täm trú. Trường hợp không xác định 

được nơi thường trú hoðc nơi täm trú thü tổ chức hội 

nghị cử tri täi thôn, tổ dån phố nơi người ứng cử đang 

sinh sống. Trường hợp người ứng cử cư trú täi khu 

chung cư, khu đô thị chưa có tổ dån phố thü tổ chức hội 

nghị cử tri täi khu chung cư hoðc khu đô thị nơi người 

đó sinh sống đù lçy ý kiøn đối với người ứng cử. 

Hünh thức tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú được 

thực hiûn như sau: 

- Đối với nơi có dưới 100 cử tri thü tổ chức hội nghị 

toàn thù cử tri đù lçy ý kiøn v÷ người ứng cử đäi biùu 
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Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån và phâi bâo đâm 

số lượng cử tri tham dự hội nghị đät ýt nhçt là 50% tổng 

số cử tri được triûu têp.  

- Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lön thü có thù tổ 

chức hội nghị toàn thù hoðc hội nghị cử tri đäi diûn hộ 

gia đünh và phâi bâo đâm có ýt nhçt là 55 cử tri tham 

dự hội nghị.  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhån dån cçp 

xã, người ứng cử đäi biùu Quốc hội, người ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån, đäi diûn cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, thôn, tổ dån phố đã giới thiûu người ứng cử được mời 

tham dự hội nghị. 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp xã phối hợp với Ủy ban nhån dån cùng cçp 

triûu têp và chủ trü hội nghị. Trưởng ban công tác Mðt 

trên phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dån phố 

lêp danh sách và mời cử tri đøn dự hội nghị. Trường hợp 

tổ chức hội nghị cử tri täi khu chung cư hoðc khu đô thị 

chưa được tách hay thành lêp tổ dån phố riöng thü 

Trưởng ban công tác Mðt trên đang phụ trách địa bàn 

nơi có khu chung cư, khu đô thị phối hợp với Ban quân 

trị hoðc Ban quân lý khu chung cư, Ban quân trị khu 

đô thị (nøu có) lêp danh sách và mời cử tri cư trú täi tòa 

nhà khu chung cư hoðc khu đô thị đøn dự hội nghị. 

Thủ tục tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú được thực 

hiûn như sau: 
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- Người chủ trü hội nghị tuyön bố lý do, giới thiûu 

đäi biùu dự hội nghị. Người chủ trü có trách nhiûm sau 

đåy: 

+ Giới thiûu mục đých, yöu cæu của hội nghị. 

+ Giới thiûu Thư ký hội nghị đù hội nghị quyøt định. 

+ Báo cáo v÷ số lượng cử tri được mời, số lượng cử 

tri có mðt. 

+ Giới thiûu danh sách người ứng cử. 

+ Đọc tiöu chuèn của đäi biùu Quốc hội quy định 

täi Đi÷u 22 của Luêt Tổ chức Quốc hội (đối với hội nghị 

cử tri lçy ý kiøn v÷ người ứng cử đäi biùu Quốc hội), 

tiêu chuèn của đäi biùu Hội đồng nhân dân quy định 

täi Đi÷u 7 của Luêt Tổ chức chính quy÷n địa phương (đối 

với hội nghị cử tri lçy ý kiøn v÷ người ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån) và những trường hợp không được 

ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån 

quy định täi Đi÷u 37 của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhân dân. 

- Thư ký hội nghị đọc tiùu sử tóm tít của từng 

người ứng cử. 

- Cử tri phát biùu ý kiøn đối với từng người ứng cử. 

Cử tri đối chiøu với tiöu chuèn của đäi biùu Quốc hội, 

đäi biùu Hội đồng nhån dån, nhên xòt, bày tỏ sự týn 

nhiûm đối với người ứng cử. 
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- Người ứng cử phát biùu. 

- Đäi diûn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu người 

ứng cử phát biùu ý kiøn. 

- Hội nghị biùu quyøt bìng hünh thức giơ tay hoðc 

bỏ phiøu kýn. Hội nghị cử Tổ kiùm phiøu gồm từ 03 đøn 

05 người. Trường hợp hội nghị biùu quyøt bìng hünh 

thức giơ tay thü Tổ kiùm phiøu đøm, týnh køt quâ biùu 

quyøt đối với từng người ứng cử. Trường hợp hội nghị 

biùu quyøt bìng hünh thức bỏ phiøu kýn thü phiøu týn 

nhiûm của cử tri nơi công tác phâi đóng dçu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoðc Ban chçp hành Công đoàn 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; phiøu týn nhiûm của cử 

tri nơi cư trú phâi đóng dçu của Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp xã hoðc của Ủy ban nhån dån cùng 

cçp. Trön phiøu týn nhiûm ghi rõ họ và tön người ứng 

cử. Nøu có nhi÷u người ứng cử thü ghi rõ họ và tön của 

những người ứng cử, xøp theo væn chữ cái A, B, C... Cử 

tri gäch tön người ứng cử mà münh không týn nhiûm và 

bỏ vào hòm phiøu. 

- Tổ trưởng Tổ kiùm phiøu công bố køt quâ biùu 

quyøt. 

- Hội nghị thông qua biön bân hội nghị cử tri (theo 

Méu số 02/HNCT).  

Biön bân hội nghị cử tri phâi ghi rõ thành phæn, số 

lượng người tham dự, diún biøn, køt quâ hội nghị; trong 

đó, phâi ghi rõ tổng số cử tri được triûu têp, số lượng cử 
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tri có mðt, ý kiøn phát biùu và sự týn nhiûm của cử tri 

đối với từng người ứng cử.  

Biön bân hội nghị cử tri nơi cư trú lçy ý kiøn v÷ 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội được cơ quan, tổ chức, 

đơn vị ở trung ương giới thiûu phâi được gửi đøn Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam; biön bân hội nghị cử tri nơi cư trú lçy ý kiøn v÷ 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội được cơ quan, tổ chức, 

đơn vị ở địa phương giới thiûu, người tự ứng cử đäi biùu 

Quốc hội phâi được gửi đøn Ban Thường trực Ủy ban 

Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh ngay sau khi køt 

thúc hội nghị cử tri.  

Biön bân hội nghị cử tri nơi cư trú lçy ý kiøn v÷ 

người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån, biön bân hội nghị cử tri lçy ý 

kiøn v÷ người tự ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dân 

phâi được gửi đøn Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức hội nghị hiûp thương 

ngay sau khi køt thúc hội nghị cử tri. 

Câu 146.  Việc xác minh và trâ lời các vý việc 

mà cử tri nêu đối với ngþời ứng cử đäi biểu Quốc 

hội, đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc thực hiện 

nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trong quá trünh lçy ý kiøn cử tri nơi cư trú (đối với 

tçt các những người được giới thiûu ứng cử) và lçy ý 
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kiøn cử tri nơi công tác (nøu có) (đối với những người tự 

ứng cử, người được thôn, tổ dån phố giới thiûu ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã), nøu phát sinh các 

vçn đ÷, vụ viûc mà cử tri nöu ra cæn phâi được kiùm tra, 

xác minh thü viûc xác minh và trâ lời v÷ các vụ viûc do 

cử tri nöu được thực hiûn như sau: 

- Đối với vụ viûc ở nơi công tác thü cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiøp quân lý người ứng cử có trách nhiûm 

xác minh và trâ lời bìng vën bân cho Ban Thường trực 

Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp 

tþnh (đối với người ứng cử đäi biùu Quốc hội); Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ 

chức hội nghị hiûp thương (đối với người ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån). 

Trường hợp người ứng cử là người đứng đæu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thü cơ quan, tổ chức, đơn vị cçp 

trön trực tiøp có trách nhiûm xác minh và trâ lời. Nøu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị không có cçp trön trực tiøp 

quân lý thü cơ quan có thèm quy÷n ra quyøt định, 

thành lêp cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có trách nhiûm 

xác minh và trâ lời. 

- Đối với vụ viûc ở khu dån cư thü cơ quan, tổ chức, 

đơn vị giới thiûu người ứng cử có trách nhiûm phối hợp 

với Ủy ban nhån dån cçp xã xác minh và trâ lời bìng 
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vën bân cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh (đối với người ứng cử 

đäi biùu Quốc hội); Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức Hội nghị hiûp thương 

(đối với người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån). 

- Đối với người tự ứng cử đäi biùu Quốc hội thü Ủy 

ban bæu cử ở tþnh có trách nhiûm phối hợp với cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trực tiøp quân lý người đó hoðc Ủy ban 

nhån dån cçp xã nơi người đó cư trú xác minh và trâ lời 

bìng vën bân cho Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp tþnh. Đối với người tự ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån thü Ủy ban bæu cử có trách 

nhiûm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiøp 

quân lý người đó hoðc Ủy ban nhån dån cçp xã nơi người 

đó cư trú xác minh và trâ lời bìng vën bân cho Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ 

chức Hội nghị hiûp thương. 

Chậm nhçt là ngày 13 tháng 4 năm 2021 (40 ngày 

trước ngày bæu cử và trước khi tiøn hành Hội nghị 

hiûp thương læn thứ ba), viûc xác minh và trâ lời v÷ 

các vụ viûc mà cử tri nöu đối với người ứng cử đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån phâi được tiøn 

hành xong. 
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Câu 147. Ủy ban Thþờng vý Quốc hội điều 

chînh læn thứ hai về cơ cçu, thành phæn, số lþợng 

ngþời cûa cơ quan, tổ chức, đơn vð ở trung þơng 

và đða phþơng đþợc giới thiệu ứng cử đäi biểu 

Quốc hội đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Viûc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi÷u chþnh læn 

thứ hai v÷ cơ cçu, thành phæn, số lượng người của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được 

giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội là nhìm bâo đâm cơ 

cçu, thành phæn người được giới thiûu đáp ứng được 

yöu cæu mà luêt đã quy định (v÷ số người ứng cử là 

người dån tộc thiùu số, là phụ nữ), bâo đâm tỷ lû cån đối 

người ứng cử là người tró tuổi, người ngoài Đâng, người 

đäi diûn cho các cơ quan, tổ chức ở trung ương với địa 

phương, người đäi diûn cho các cơ cçu ngành ngh÷ trong 

xã hội... và phù hợp với tünh hünh thực tø, số lượng, chçt 

lượng của người ứng cử trong cuộc bæu cử này.  

Do đó, sau khi nhên được biön bân của Hội nghị 

hiûp thương læn thứ hai ở trung ương và địa phương v÷ 

danh sách sơ bộ những người ứng cử đäi biùu Quốc hội 

do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi 

đøn và cën cứ vào køt quâ Hội nghị hiûp thương læn thứ 
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hai, chậm nhçt là ngày 29 tháng 3 năm 2021 (55 ngày 

trước ngày bæu cử), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi÷u 

chþnh læn thứ hai cơ cçu, thành phæn, số lượng người 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương 

được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội. 

Câu 148. Hội nghð hiệp thþơng læn thứ ba ở 

trung þơng đối với việc giới thiệu ngþời ứng cử 

đäi biểu Quốc hội đþợc tổ chức khi nào? Thành 

phæn, nội dung và cách thức tiến hành Hội nghð? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương læn thứ ba ở trung ương do 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam triûu têp, chủ trü trong khoâng thời gian 

từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 

năm 2021 (chêm nhçt là 35 ngày trước ngày bæu cử) đù 

lựa chọn, lêp danh sách những người đủ tiöu chuèn ứng 

cử đäi biùu Quốc hội ở trung ương.  

Thành phæn tham dự hội nghị cũng tương tự như 

các Hội nghị hiûp thương læn trước đó gồm: Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, 

đäi diûn ban lãnh đäo các tổ chức thành viön của Mðt 

trên. Đäi diûn Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội và Chýnh phủ được mời tham dự 

hội nghị. 
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Thủ tục tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ ba ở 

trung ương được thực hiûn như sau: 

- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam báo cáo v÷ tünh hünh, køt quâ tổ chức lçy 

ý kiøn nhên xòt và sự týn nhiûm của cử tri nơi công tác, 

nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nöu rõ 

những trường hợp cæn xem xòt do có vụ viûc cử tri nöu 

và danh sách người được dự kiøn giới thiûu ứng cử đäi 

biùu Quốc hội. Những trường hợp người ứng cử không đät 

sự týn nhiûm của trön 50% tổng số cử tri tham dự täi hội 

nghị cử tri nơi cư trú thü không đưa vào danh sách giới 

thiûu täi Hội nghị hiûp thương læn thứ ba, trừ trường 

hợp đðc biût cæn báo cáo rõ đù Hội nghị hiûp thương 

xem xòt, quyøt định. 

Trường hợp đðc biût là những người có đủ đi÷u 

kiûn, tiöu chuèn dự kiøn giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Quốc hội nhưng do đi÷u kiûn công tác đðc thù ýt tiøp 

xúc với cử tri và Nhån dån nơi cư trú nön không đät 

được trön 50% tổng số phiøu týn nhiûm của cử tri tham 

dự hội nghịĖ 

- Hội nghị tiøn hành thâo luên, lựa chọn, lêp danh 

sách những người đủ tiöu chuèn ứng cử đäi biùu Quốc hội. 

Trường hợp không thỏa thuên được thü hội nghị 

quyøt định biùu quyøt bìng hünh thức giơ tay hoðc bỏ 

phiøu kýn. Hội nghị cử Tổ kiùm phiøu gồm từ 03 đøn 05 
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người. Trường hợp quyøt định biùu quyøt bìng hünh 

thức bỏ phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi có dçu của 

Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam. Chþ 

các đäi biùu thuộc thành phæn Hội nghị hiûp thương có 

mðt täi hội nghị mới được quy÷n biùu quyøt. 

- Hội nghị thông qua biön bân và danh sách những 

người đủ tiöu chuèn ứng cử đäi biùu Quốc hội (theo 

Méu số 01/BCĐBQH-MT và Méu số 05/BCĐBQH-MT). 

Chậm nhçt là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 ngày 

trước ngày bæu cử), Ban Thường trực Ủy ban Trung 

ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam gửi biên bân Hội nghị 

hiûp thương læn thứ ba và danh sách những người đủ 

tiêu chuèn ứng cử được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam giới thiûu ứng cử đäi 

biùu Quốc hội đøn Hội đồng bæu cử quốc gia và Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

Câu 149. Hội nghð hiệp thþơng læn thứ ba ở 

tînh, thành phố trực thuộc Trung þơng đối với 

việc giới thiệu ngþời ứng cử đäi biểu Quốc hội 

đþợc tổ chức khi nào? Thành phæn, nội dung và 

cách thức tiến hành? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương læn thứ ba ở địa phương do 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam 



227 

cçp tþnh triûu têp, chủ trü trong khoâng thời gian từ 

ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 

năm 2021 (chêm nhçt là 35 ngày trước ngày bæu cử) đù 

lựa chọn, lêp danh sách những người đủ tiöu chuèn ứng 

cử đäi biùu Quốc hội ở địa phương.  

Thành phæn tham dự hội nghị cũng tương tự như 

các Hội nghị hiûp thương læn trước đó gồm: Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, đäi diûn ban 

lãnh đäo các tổ chức thành viön của Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cùng cçp và đäi diûn Ban Thường trực Ủy 

ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp huyûn trực thuộc. 

Đäi diûn Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Thường trực Hội đồng nhån dån và Ủy 

ban nhån dån cçp tþnh được mời tham dự hội nghị này. 

Thủ tục tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ ba ở 

địa phương được thực hiûn như sau: 

- Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tþnh báo cáo v÷ tünh hünh, køt quâ tổ chức lçy 

ý kiøn nhên xòt và sự týn nhiûm của cử tri nơi công tác, 

nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó cæn nöu 

rõ những trường hợp cæn xem xòt do có vụ viûc cử tri 

nêu và danh sách người được dự kiøn giới thiûu ứng cử 

đäi biùu Quốc hội. Danh sách giới thiûu người ứng cử 

trünh Hội nghị hiûp thương læn thứ ba phâi bâo đâm có 

số dư lớn hơn số dư tối thiùu theo quy định của Luêt 
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Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån 

dân. Những trường hợp người ứng cử không đät sự týn 

nhiûm của trön 50% tổng số cử tri tham dự täi hội nghị 

cử tri nơi cư trú thü không đưa vào danh sách giới thiûu 

täi Hội nghị hiûp thương læn thứ ba, trừ trường hợp đðc 

biût cæn báo cáo rõ đù Hội nghị hiûp thương xem xòt, 

quyøt định. 

Trường hợp đðc biût là những người có đủ đi÷u 

kiûn, tiöu chuèn dự kiøn giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Quốc hội nhưng do đi÷u kiûn công tác đðc thù ýt tiøp 

xúc với cử tri và Nhån dån nơi cư trú nön không đät 

được trön 50% tổng số phiøu týn nhiûm của cử tri tham 

dự hội nghịĖ 

- Hội nghị tiøn hành thâo luên, lựa chọn, lêp danh 

sách những người đủ tiöu chuèn ứng cử đäi biùu Quốc 

hội. 

Trường hợp không thỏa thuên được thü hội nghị 

quyøt định biùu quyøt bìng hünh thức giơ tay hoðc bỏ 

phiøu kýn. Hội nghị cử Tổ kiùm phiøu gồm từ 03 đøn 05 

người. Trường hợp quyøt định biùu quyøt bìng hünh 

thức bỏ phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi đóng dçu 

của Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh. Chþ 

các đäi biùu thuộc thành phæn Hội nghị hiûp thương có 

mðt täi hội nghị mới được quy÷n biùu quyøt. 

- Hội nghị thông qua biön bân và danh sách những 
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người đủ tiöu chuèn ứng cử đäi biùu Quốc hội (theo 

Méu số 01/BCĐBQH-MT và Méu số 05/BCĐBQH-MT).  

Chậm nhçt là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 ngày 

trước ngày bæu cử), Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh gửi biön bân Hội nghị hiûp 

thương læn thứ ba ở địa phương cùng danh sách những 

người đủ tiöu chuèn ứng cử được Ban Thường trực Ủy 

ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh giới thiûu ứng 

cử đäi biùu Quốc hội đøn Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban 

Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam và Ủy ban bæu 

cử ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Câu 150. Hội nghð hiệp thþơng læn thứ ba đối 

với việc giới thiệu ngþời ứng cử đäi biểu Hội đồng 

nhån dån cçp tînh, cçp huyện, cçp xã đþợc tổ 

chức khi nào? Thành phæn, nội dung và cách thức 

tiến hành Hội nghð? 

Trâ lời: 

Hội nghị hiûp thương læn thứ ba ở cçp tþnh, cçp 

huyûn, cçp xã do Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp tổ chức hiûp thương triûu têp, chủ 

trì trong khoâng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 

2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 (chêm nhçt là 35 

ngày trước ngày bæu cử) đù lựa chọn, lêp danh sách 

những người đủ tiöu chuèn ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån ở cçp münh.  
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Thành phæn tham dự hội nghị cũng tương tự như 

các Hội nghị hiûp thương læn trước đó gồm: Ban 

Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, đäi 

diûn ban lãnh đäo các tổ chức thành viön của Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam cùng cçp. Đäi diûn Ủy ban bæu cử, 

Thường trực Hội đồng nhån dån và Ủy ban nhån dån 

cùng cçp được mời tham dự hội nghị này. 

Thủ tục tổ chức Hội nghị hiûp thương læn thứ ba đù 

giới thiûu người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

được thực hiûn như sau: 

- Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tổ chức hội nghị hiûp thương báo cáo v÷ tünh 

hünh, køt quâ tổ chức lçy ý kiøn nhên xòt và sự týn 

nhiûm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những 

người ứng cử, trong đó cæn nöu rõ những trường hợp 

cæn xem xòt do có vụ viûc cử tri nöu và danh sách người 

được dự kiøn giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dân. Danh sách giới thiûu người ứng cử trünh Hội nghị 

hiûp thương læn thứ ba phâi bâo đâm có số dư lớn hơn 

số dư tối thiùu theo quy định của Luêt. Những trường 

hợp người ứng cử không đät sự týn nhiûm của trön 50% 

tổng số cử tri tham dự täi hội nghị cử tri nơi cư trú thü 

không đưa vào danh sách giới thiûu täi Hội nghị hiûp 

thương læn thứ ba, trừ trường hợp đðc biût cæn báo cáo 

rõ đù Hội nghị hiûp thương xem xòt, quyøt định. 
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Trường hợp đðc biût là những người có đủ đi÷u 

kiûn, tiöu chuèn dự kiøn giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån nhưng do đi÷u kiûn công tác đðc thù ýt 

tiøp xúc với cử tri và Nhån dån nơi cư trú nön không 

đät được trön 50% tổng số phiøu týn nhiûm của cử tri 

tham dự hội nghịĖ 

- Hội nghị tiøn hành thâo luên, lựa chọn, lêp danh 

sách những người đủ tiöu chuèn ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån. 

Trường hợp không thỏa thuên được thü hội nghị 

quyøt định biùu quyøt bìng hünh thức giơ tay hoðc bỏ 

phiøu kýn. Hội nghị cử Tổ kiùm phiøu gồm từ 03 đøn 05 

người. Trường hợp quyøt định biùu quyøt bìng hünh 

thức bỏ phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi đóng dçu 

của Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tổ chức Hội 

nghị hiûp thương. Chþ các đäi biùu thuộc thành phæn 

Hội nghị hiûp thương có mðt täi hội nghị mới được 

quy÷n biùu quyøt. 

- Hội nghị thông qua biön bân và danh sách những 

người đủ tiöu chuèn ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

(theo Méu số 01/BCĐBHĐND-MT và Méu số 05/BCĐB 

HĐND-MT). 

Chậm nhçt là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 ngày 

trước ngày bæu cử), Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên 

Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh gửi biön bân Hội nghị hiûp 
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thương læn thứ ba và danh sách những người đủ tiöu 

chuèn ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh đøn 

Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chýnh phủ, Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam và Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban bæu 

cử cùng cçp; Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cçp huyûn, cçp xã gửi biön bân Hội nghị hiûp 

thương læn thứ ba và danh sách những người đủ tiöu 

chuèn ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cùng cçp đøn 

Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban nhån dån, Ủy 

ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp trön trực tiøp và 

Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban bæu cử cùng cçp. 

Câu 151. Sau khi đã hết thời hän tổ chức Hội 

nghð hiệp thþơng læn thứ hai thì cò thể bổ sung 

hoðc thay đổi danh sách sơ bộ những ngþời ứng 

cử đäi biểu Quốc hội, ứng cử đäi biểu Hội đồng 

nhån dån để đþa ra Hội nghð hiệp thþơng læn thứ 

ba đþợc kh ng? 

Trâ lời: 

Ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70 ngày trước ngày 

bæu cử) là thời hän cuối cùng đù công dån hoàn thành 

viûc nộp hồ sơ ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån (bao gồm câ người được giới thiûu 

ứng cử và người tự ứng cử). 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 
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nhån dån quy định chêm nhçt là 65 ngày trước ngày 

bæu cử phâi tổ chức xong Hội nghị hiûp thương læn thứ 

hai. Hội nghị hiûp thương læn thứ hai cën cứ vào tiöu 

chuèn đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån, 

cơ cçu thành phæn và số lượng đäi biùu Quốc hội, đäi 

biùu Hội đồng nhån dån được bæu của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoðc 

Thường trực Hội đồng nhån dån cùng cçp đi÷u chþnh 

læn thứ nhçt đù lêp danh sách sơ bộ những người ứng 

cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån và gửi lçy ý kiøn nhên xòt và týn nhiûm của cử tri 

nơi cư trú; đối với người tự ứng cử thü còn được gửi lçy ý 

kiøn nhên xòt và týn nhiûm của cử tri nơi người đó làm 

viûc (nøu có). Do đó, khi thời hän tổ chức Hội nghị hiûp 

thương læn thứ hai đã høt thü không thù còn thời gian 

đù nộp bổ sung hồ sơ ứng cử mới được nữa. Bởi vêy, viûc 

bổ sung người ứng cử vào danh sách sơ bộ người ứng cử 

đäi biùu Quốc hội hoðc danh sách sơ bộ người ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån sau ngày 14 tháng 3 nëm 

2021 là không thù thực hiûn được. 
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Phần thứ sáu  

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 

Câu 152. Trách nhiệm cûa các cơ quan, tổ chức 

trong việc chî đäo c ng tác th ng tin, tuyên truyền, 

vên động bæu cử đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trách nhiûm của các cơ quan, tổ chức trong viûc chþ 

đäo công tác thông tin, tuyön truy÷n, vên động bæu cử 

được phån công cụ thù như sau: 

- Hội đồng bæu cử quốc gia chþ đäo công tác thông 

tin, tuyön truy÷n và vên động bæu cử trong phäm vi câ 

nước; Ủy ban bæu cử các cçp chþ đäo thực hiûn công tác 

thông tin, tuyön truy÷n, vên động bæu cử và giâi quyøt 

khiøu näi, tố cáo v÷ vên động bæu cử ở địa phương. 

- Các cơ quan báo chý ở trung ương có trách nhiûm 

đưa tin v÷ quá trünh tổ chức công tác bæu cử, tünh hünh 

vên động bæu cử trong phäm vi câ nước. Các cơ quan 

thông tin đäi chúng của địa phương có trách nhiûm đưa 

tin v÷ hội nghị tiøp xúc cử tri, trâ lời phỏng vçn của 

những người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån và viûc vên động bæu cử ở địa phương. 
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- Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tþnh có trách nhiûm tổ chức hội nghị tiøp xúc 

cử tri cho người ứng cử đäi biùu Quốc hội. Ban thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh, cçp 

huyûn, cçp xã có trách nhiûm tổ chức hội nghị tiøp xúc 

cử tri cho người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

münh. Ủy ban nhån dån các cçp có trách nhiûm phối 

hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cùng cçp trong viûc tổ chức hội nghị tiøp xúc cử tri 

cho người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån. 

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chýnh trị, tổ chức 

chýnh trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiûp, tổ 

chức kinh tø, đơn vị vũ trang nhån dån và chýnh quy÷n 

địa phương trong phäm vi nhiûm vụ, quy÷n hän của 

münh täo đi÷u kiûn cho người ứng cử đäi biùu Quốc hội, 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån tiøp xúc với cử tri ở 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương münh. 

Câu 153. Việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bæu 

cử nhìm mýc đích gì? 

Trâ lời: 

Viûc tuyön truy÷n v÷ cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm 

kỳ 2021-2026 có các mục đých sau đåy: 

- Tuyön truy÷n såu rộng, täo sự thống nhçt v÷ 

nhên thức, tư tưởng chýnh trị và hành động trong 
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Đâng, sự đồng thuên trong xã hội đù tổ chức cuộc bæu 

cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 đät køt quâ cao, 

bâo đâm dån chủ, bünh đîng, đúng pháp luêt, an toàn, 

tiøt kiûm và thực sự là ngày hội của toàn dån. 

- Thông qua tuyön truy÷n bæu cử góp phæn tých cực 

vào viûc xåy dựng Đâng và hû thống chýnh trị trong 

säch, vững mänh, củng cố và hoàn thiûn Nhà nước pháp 

quy÷n xã hội chủ nghÿa của Nhân dân, do Nhân dân, vì 

Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đâng, toàn dân và 

toàn quån đoàn køt, sáng täo, quyøt tåm thực hiûn 

thíng lợi Nghị quyøt đäi hội Đâng các cçp nhiûm kỳ 

2020 - 2025 và Nghị quyøt Đäi hội đäi biùu toàn quốc 

læn thứ XIII của Đâng. 

Câu 154. Việc tuyên truyền về cuộc bæu cử cæn 

têp trung vào các nội dung nào? 

Trâ lời: 

Viûc tuyön truy÷n v÷ cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV và đäi biùu Hội đồng; nhân dân các cçp nhiûm 

kỳ 2021-2026 cæn têp trung vào các nội dung sau đåy: 

1. Tuyön truy÷n, nöu bêt mục đých, ý nghÿa, tæm 

quan trọng của cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-

2026; phån tých, làm rõ bối cânh diún ra sự kiûn chýnh 

trị quan trọng này, đó là đçt nước ta sau 35 nëm đổi 
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mới đã đät được nhi÷u thành tựu trön mọi lÿnh vực đời 

sống cũng như vượt qua những khó khën, thách thức, 

nhçt là từ dịch bûnh Covid - 19 của nëm 2020. 

2. Quán triût đæy đủ, såu síc chủ trương, quan điùm 

lãnh đäo, chþ đäo của Đâng, Nhà nước v÷ cuộc bæu cử 

được nöu trong các chþ thị của Bộ Chýnh trị, Thủ tướng 

Chýnh phủ (Chþ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 nëm 

2020 của Bộ Chýnh trị v÷ Lãnh đäo cuộc bæu cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các 

cçp nhiûm kỳ 2021-2026; Chþ thị số 02/CT-TTg ngày 14 

tháng 01 nëm 2021 của Thủ tướng Chýnh phủ v÷ Tổ 

chức cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026); các 

vën bân chþ đäo, hướng dén của các cơ quan chức nëng 

các cçp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyøt 

số 1185/NQ-UBTVQH14 v÷ dự kiøn số lượng, cơ cçu, 

thành phæn đäi biùu Quốc hội khóa XV, Nghị quyøt số 

1186/NQ-UBTVQH14 v÷ viûc hướng dén tổ chức hội 

nghị cử tri, viûc giới thiûu người ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp xã ở thôn, tổ dån phố, viûc hiûp 

thương, giới thiûu người ứng cử, lêp danh sách người 

ứng cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån 

dån trong bæu cử bổ sung, Nghị quyøt số 1187/NQ-

UBTVQH14 v÷ dự kiøn cơ cçu, thành phæn, phån bổ số 

lượng người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026Ė), Ủy ban Kiùm 
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tra Trung ương Đâng (Hướng dén số 13-HD/UBKTTW 

ngày 02 tháng 12 nëm 2020 v÷ giâi quyøt tố cáo, khiøu 

näi v÷ bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 của 

cçp ủy, tổ chức đâng, Ủy ban kiùm tra các cçp), Hội 

đồng Bæu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam (Nghị quyøt liön tịch số 09/2021/NQLT-

UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 

v÷ Hướng dén quy trünh hiûp thương, giới thiûu người 

ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026) và Hội đồng 

nhån dån các cçp... 

3. Tuyön truy÷n các quy định của pháp luêt, như 

Hiøn pháp nëm 2013, Luêt Tổ chức Quốc hội nëm 2015 

(vừa được sửa đổi, bổ sung một số đi÷u theo Luêt số 

65/2020/QH14), Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương 

(vừa được sửa đổi, bổ sung một số đi÷u theo Luêt số 

47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 

tháng 01 nëm 2021 của Bộ Nội vụ v÷ Hướng dén 

nghiûp vụ công tác tổ chức bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm 

kỳ 2021-2026. Trong đó, têp trung tuyön truy÷n vị trý, 

vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhån dån các cçp; 

nguyön tíc bæu cử, tiöu chuèn đäi biùu, quy÷n bæu cử 

và ứng cử của công dån; số lượng, cơ cçu đäi biùu (độ 

tuổi, vùng mi÷n, thành phæn...); viûc thèm định hồ sơ, 
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danh sách, lý lịch của người được giới thiûu ứng cử và 

tự ứng cử; quy÷n lợi và trách nhiûm của cử tri... Chú 

trọng giới thiûu những điùm mới của cuộc bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån 

các cçp nhiûm kỳ 2021-2026. 

4. Nöu bêt những thành tựu của Quốc hội và Hội 

đồng nhån dån các cçp qua các thời kỳ; khîng định sự 

kø thừa, phát huy tinh thæn đổi mới của Quốc hội trong 

hoät động lêp pháp, giám sát và quyøt định những vçn 

đ÷ quan trọng của đçt nước; viûc thực hiûn trách nhiûm 

là cơ quan quy÷n lực nhà nước trong viûc thù chø hóa 

đường lối, chủ trương của Đâng thành chính sách, pháp 

luêt của Nhà nước, góp phæn thực hiûn thíng lợi mục 

tiöu, nhiûm vụ xåy dựng, phát triùn và bâo vû Tổ quốc 

trong những nëm vừa qua, đðc biût là 05 nëm gæn đåy. 

5. Tuyön truy÷n sự lãnh đäo, chþ đäo hiûu quâ của 

cçp ủy đâng và chýnh quy÷n các cçp đối với công tác 

bæu cử (chuèn bị tổ chức và quá trünh thực hiûn...); 

nhçn mänh vai trò, tinh thæn trách nhiûm của các cçp, 

ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri câ nước, góp 

phæn vào sự thành công của cuộc bæu cử. Têp trung 

tuyön truy÷n køt quâ bæu cử và không khý dån chủ, 

đúng pháp luêt trong bæu cử, nhçt là ý thức tự giác 

thực hiûn quy÷n lợi và trách nhiûm của cử tri. 

6. Tuyön truy÷n các phong trào thi đua yöu nước và 

các hoät động chào mừng; biùu dương kịp thời những 
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têp thù và cá nhån có thành tých xuçt síc trong công 

tác bæu cử, nhçt là bæu cử ở nơi biön giới, hâi đâo, các 

vùng còn nhi÷u khó khën, các vùng đồng bào dån tộc 

thiùu số, tôn giáo. 

7. Tuyön truy÷n đçu tranh, phân bác thông tin, 

quan điùm sai trái, xuyön täc phá hoäi cuộc bæu cử, lợi 

dụng bæu cử đù kých động, gåy rối, chia rô khối đäi đoàn 

køt toàn dån tộc, chống phá Đâng và Nhà nước. 

Câu 155. Các khèu hiệu nào cæn đþợc têp trung 

sử dýng trong cuộc bæu cử đäi biểu Quốc hội 

khòa XV, bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån các 

cçp nhiệm kỳ 2021-2026? 

Trâ lời: 

Trong cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, bæu 

cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-

2026, các cơ quan, tổ chức, địa phương cæn têp trung sử 

dụng các khèu hiûu tuyön truy÷n sau đåy: 

1. Nhiût liût chào mừng Ngày bæu cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp 

nhiûm kỳ 2021-2026! 

2. Ngày 23-5-2021, cử tri câ nước đi bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån 

các cçp nhiûm kỳ 2021-2026! 

3. Cử tri câ nước tých cực tham gia bæu cử đäi biùu 
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Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các 

cçp nhiûm kỳ 2021-2026! 

4. Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp là quy÷n và nghÿa vụ của mỗi công dån! 

5. Bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 là 

ngày hội của toàn dån! 

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiöu biùu v÷ 

đức, tài, xứng đáng đäi diûn cho ý chý, nguyûn vọng và 

quy÷n làm chủ của Nhån dån bæu vào Quốc hội khóa 

XV và Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026! 

7. Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp là trực tiøp góp phæn xåy dựng Nhà 

nước pháp quy÷n xã hội chủ nghÿa Viût Nam của Nhån 

dân, do Nhân dân, vì Nhân dân! 

8. Toàn Đâng, toàn dån, toàn quån thi đua lêp 

thành tých chào mừng cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm 

kỳ 2021-2026! 

9. Đâng Cộng sân Viût Nam quang vinh muôn nëm! 

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghÿa Viût Nam 

muôn nëm! 

11. Chủ tịch Hồ Chý Minh vÿ đäi sống mãi trong sự 

nghiûp của chúng ta! 
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Câu 156. Các mốc thời gian cæn têp trung cho 

c ng tác th ng tin, tuyên truyền là nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Công tác tuyön truy÷n v÷ cuộc bæu cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các 

cçp nhiûm kỳ 2021-2026 được tiøn hành từ tháng 01 

nëm 2021, cao điùm từ tháng 4 nëm 2021 đøn ngày bæu 

cử 23 tháng 5 nëm 2021 và sau khi køt thúc bæu cử, 

công bố køt quâ bæu cử, cụ thù: 

- Đợt 1: Từ tháng 01 nëm 2021, cao điùm tháng 4 

nëm 2021. 

Têp trung tuyön truy÷n Hiøn pháp nëm 2013, Chþ 

thị 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 nëm 2020 của Bộ Chính 

trị, Chþ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 nëm 2021 

của Thủ tướng Chýnh phủ, các quy định của pháp luêt, 

kø hoäch, hướng dén v÷ bæu cử; tiöu chuèn v÷ đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp; quy định 

v÷ giới thiûu người ứng cử, tự ứng cử; quy÷n lợi và trách 

nhiûm của cử tri. 

Tuyön truy÷n những thành tựu của Quốc hội và 

Hội đồng nhån dån các cçp qua các thời kỳ, đðc biût là 

những đổi mới trong hoät động lêp pháp, giám sát và 

quyøt định những vçn đ÷ quan trọng của đçt nước 

những nëm gæn đåy. 

- Đợt 2: Từ tháng 4 nëm 2021 đøn ngày bæu cử 23 

tháng 5 nëm 2021. 
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Tiøp tục tuyön truy÷n v÷ tiöu chuèn đäi biùu Quốc 

hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp, quy÷n và 

nghÿa vụ của người ứng cử, quy÷n lợi và nghÿa vụ của 

cử tri, các quy định v÷ bæu cử và thù thức bæu cử. 

Têp trung tuyön truy÷n v÷ diún biøn cuộc bæu cử, 

không khý phçn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhån dån 

câ nước trong Ngày bæu cử 23 tháng 5 nëm 2021. 

- Đợt 3: Sau ngày bæu cử 23 tháng 5 nëm 2021. 

Têp trung tuyön truy÷n køt quâ bæu cử và các hoät 

động chào mừng thành công cuộc bæu cử trön câ nước. 

Câu 157.  Vên động bæu cử là gì và phâi bâo 

đâm những yêu cæu gì?  

Trâ lời: 

Vên động bæu cử của người ứng cử là hoät động gðp 

gỡ, tiøp xúc cử tri hoðc thông qua phương tiûn thông tin 

đäi chúng đù người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu 

Hội đồng nhån dån báo cáo với cử tri v÷ dự kiøn chương 

trünh hành động của münh nhìm thực hiûn trách nhiûm 

đäi biùu nøu được bæu làm đäi biùu Quốc hội, đäi biùu 

Hội đồng nhån dån và trao đổi những vçn đ÷ mà cử tri 

quan tâm; täo đi÷u kiûn đù cử tri tiøp xúc với người ứng 

cử, hiùu rõ hơn người ứng cử; trön cơ sở đó cån nhíc, 

lựa chọn, bæu những người đủ tiöu chuèn làm đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån.  
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Viûc tổ chức vên động bæu cử phâi bâo đâm các yöu 

cæu sau đåy: 

- Viûc vên động bæu cử được tiøn hành dån chủ, 

công khai, bünh đîng, đúng pháp luêt, bâo đâm trêt tự, 

an toàn xã hội. 

- Người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån ở đơn vị bæu cử nào thü thực hiûn 

vên động bæu cử täi đơn vị bæu cử đó. 

- Các tổ chức phụ trách bæu cử và thành viön của 

các tổ chức này không được vên động cho người ứng cử. 

Câu 158. Ngþời ứng cử đþợc sử dýng các hình 

thức vên động bæu cử nào? 

Trâ lời: 

Viûc vên động bæu cử của người ứng cử được tiøn 

hành bìng các hünh thức sau đåy: 

- Gðp gỡ, tiøp xúc với cử tri täi hội nghị tiøp xúc cử 

tri ở địa phương nơi münh ứng cử. 

- Thông qua phương tiûn thông tin đäi chúng. 

Câu 159. Hội nghð tiếp xúc cử tri trong vên 

động bæu cử do ai tổ chức và cò những nội dung gì?  

Trâ lời: 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tþnh chủ trü phối hợp với Ủy ban nhån dån ở 
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đơn vị bæu cử tổ chức hội nghị tiøp xúc cử tri cho những 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh. Thành phæn tham dự hội nghị 

tiøp xúc cử tri gồm đäi diûn các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và cử tri ở địa phương. 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp huyûn, cçp xã phối hợp với Ủy ban nhån dån 

cçp xã täi đơn vị bæu cử tổ chức hội nghị tiøp xúc cử tri 

cho những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dân 

cçp münh. Thành phæn tham dự hội nghị tiøp xúc cử tri 

gồm đäi diûn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa 

phương. 

Ủy ban nhån dån nơi tổ chức hội nghị tiøp xúc cử 

tri có trách nhiûm thông báo v÷ thời gian, địa điùm tổ 

chức hội nghị đù cử tri tham dự đông đủ. 

Chương trünh hội nghị tiøp xúc cử tri gồm các nội 

dung sau đåy: 

- Tuyön bố lý do. 

- Đäi diûn Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp tổ chức hội nghị tiøp xúc cử tri chủ 

trü cuộc tiøp xúc cử tri, giới thiûu và đọc tiùu sử tóm tít 

của người ứng cử. 

- Từng người ứng cử báo cáo với cử tri v÷ chương 

trünh hành động của münh nøu được bæu làm đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån. 
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- Cử tri nöu ý kiøn, đ÷ đät nguyûn vọng của münh với 

những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dån 

chủ, thîng thín và cởi mở những vçn đ÷ cùng quan tåm. 

- Người chủ trü hội nghị phát biùu ý kiøn køt thúc 

hội nghị. 

Sau hội nghị tiøp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy 

ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh lêp báo cáo 

tünh hünh tổ chức hội nghị tiøp xúc cử tri của người ứng 

cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån ở địa phương, ý kiøn của cử tri v÷ từng người ứng 

cử đäi biùu Quốc hội gửi đøn Hội đồng bæu cử quốc gia 

và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam. Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam các cçp lêp báo cáo tünh hünh tổ chức hội 

nghị tiøp xúc cử tri của người ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån ở địa phương münh gửi đøn Ủy ban bæu cử 

cùng cçp và Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cçp trön trực tiøp. 

Câu 160. Việc vên động bæu cử th ng qua các 

phþơng tiện th ng tin đäi chúng đþợc quy đðnh 

nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Người ứng cử đäi biùu Quốc hội trünh bày với cử tri 

v÷ dự kiøn chương trünh hành động của münh nøu được 

bæu làm đäi biùu Quốc hội khi trâ lời phỏng vçn trön 
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các phương tiûn thông tin đäi chúng ở địa phương nơi 

münh ứng cử và trön trang thông tin điûn tử v÷ bæu cử 

đäi biùu Quốc hội của Hội đồng bæu cử quốc gia. 

Người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån trünh bày 

với cử tri v÷ dự kiøn chương trünh hành động của münh 

nøu được bæu làm đäi biùu Hội đồng nhån dån khi trâ 

lời phỏng vçn trön các phương tiûn thông tin đäi chúng 

ở địa phương và trön trang thông tin điûn tử v÷ bæu cử 

của Ủy ban bæu cử (nøu có). 

Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy ban bæu cử có trách 

nhiûm chþ đäo cơ quan quân lý trang thông tin điûn tử 

thực hiûn đúng các quy định của pháp luêt v÷ viûc đëng 

tâi nội dung vên động bæu cử. 

Ủy ban nhån dån cçp tþnh tổ chức viûc đëng tâi, 

thông tin chương trünh hành động của người ứng cử đäi 

biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån trön 

các phương tiûn thông tin đäi chúng của địa phương. 

Câu 161.  Trách nhiệm cûa các cơ quan, tổ 

chức đối với việc vên động bæu cử đþợc quy đðnh 

nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Hội đồng bæu cử quốc gia chþ đäo công tác thông 

tin, tuyön truy÷n và vên động bæu cử trong phäm vi câ 

nước; Ủy ban bæu cử các cçp chþ đäo thực hiûn công tác 
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thông tin, tuyön truy÷n, vên động bæu cử và giâi quyøt 

khiøu näi, tố cáo v÷ vên động bæu cử ở địa phương. 

Các cơ quan báo chý ở trung ương có trách nhiûm 

đưa tin v÷ quá trünh tổ chức công tác bæu cử, tünh hünh 

vên động bæu cử trong phäm vi câ nước. Các cơ quan 

thông tin đäi chúng của địa phương có trách nhiûm đưa 

tin v÷ hội nghị tiøp xúc cử tri, trâ lời phỏng vçn của 

những người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån và viûc vên động bæu cử ở địa phương. 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tþnh có trách nhiûm tổ chức hội nghị tiøp xúc 

cử tri cho người ứng cử đäi biùu Quốc hội. Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh, cçp 

huyûn, cçp xã có trách nhiûm tổ chức hội nghị tiøp xúc 

cử tri cho người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

münh. Ủy ban nhån dån các cçp có trách nhiûm phối 

hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cùng cçp trong viûc tổ chức hội nghị tiøp xúc cử tri 

cho người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån. 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chýnh trị, tổ chức chýnh 

trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiûp, tổ chức 

kinh tø, đơn vị vũ trang nhån dån và chýnh quy÷n địa 

phương trong phäm vi nhiûm vụ, quy÷n hän của münh 

täo đi÷u kiûn cho người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng 
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cử đäi biùu Hội đồng nhån dån tiøp xúc với cử tri ở cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, địa phương münh. 

Câu 162. Trong vên động bæu cử, pháp luêt 

cçm những hành vi nào? 

Trâ lời: 

Những hành vi bị cçm trong vên động bæu cử gồm:  

- Lợi dụng vên động bæu cử đù tuyön truy÷n trái 

với Hiøn pháp và pháp luêt hoðc làm tổn häi đøn danh 

dự, nhån phèm, uy týn, quy÷n, lợi ých hợp pháp khác 

của tổ chức, cá nhån khác. 

- Läm dụng chức vụ, quy÷n hän đù sử dụng phương 

tiûn thông tin đäi chúng trong vên động bæu cử. 

- Lợi dụng vên động bæu cử đù vên động tài trợ, 

quyön góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá 

nhân mình. 

- Sử dụng hoðc hứa tðng, cho, ủng hộ ti÷n, tài sân 

hoðc lợi ých vêt chçt đù lôi kòo, mua chuộc cử tri. 

- Hội đồng bæu cử quốc gia, Ủy ban bæu cử, Ban 

bæu cử, Tổ bæu cử không được vên động bæu cử cho 

những người ứng cử. Thành viön của các tổ chức phụ 

trách bæu cử nói trön không được lợi dụng chức vụ, 

quy÷n hän của münh đù vên động bæu cử cho những 

người ứng cử nhìm bâo đâm sự công bìng, bünh đîng 

đối với những người ứng cử.  



250 

 

Phần thứ bây 

NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ  

BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH  

KẾT QUÂ BẦU CỬ 

Câu 163. Ngày bæu cử đþợc quy đðnh nhþ thế 

nào?  

Trâ lời: 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån quy định ngày bæu cử phâi là ngày Chủ nhêt 

và được công bố chêm nhçt là 115 ngày trước ngày bæu 

cử. Trường hợp đðc biût cæn hoãn ngày bỏ phiøu hoðc bỏ 

phiøu sớm hơn ngày quy định thü Ủy ban bæu cử trünh 

Hội đồng bæu cử quốc gia xem xòt, quyøt định. 

Cën cứ vào quy định nói trön, Quốc hội khóa XIV 

đã ban hành Nghị quyøt số 133/2020/QH14 ngày 17 

tháng 11 nëm 2020 quyøt định rõ Ngày bæu cử đäi biểu 

Quốc hội khóa XV và đäi biểu Hội đồng nhån dån các 

cçp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 

năm 2021.  
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Câu 164. Vào ngày bæu cử, việc bó phiếu đþợc 

bít đæu và kết thúc khi nào? Việc bó phiếu cò thể 

bít đæu sớm và kết thúc sớm hoðc muộn hơn kh ng?  

Trâ lời: 

Trong ngày bæu cử đã được cơ quan có thèm quy÷n 

quyøt định, công bố, viûc bỏ phiøu sô được bít đæu từ 07 

giờ sáng và thực hiûn liön tục cho đøn 07 giờ tối cùng 

ngày. Tùy tünh hünh địa phương, Tổ bæu cử có thù quyøt 

định cho bít đæu viûc bỏ phiøu sớm hơn nhưng không 

được trước 05 giờ sáng hoðc køt thúc muộn hơn nhưng 

không được quá 09 giờ tối cùng ngày. 

Trường hợp gæn đøn giờ køt thúc viûc bỏ phiøu theo 

quy định mà vén còn cử tri chưa thực hiûn xong viûc bỏ 

phiøu thü Tổ bæu cử có trách nhiûm thông báo đøn các 

cử tri còn ở trong khu vực phòng bỏ phiøu v÷ viûc chuèn 

bị køt thúc thời gian bỏ phiøu và đ÷ nghị cử tri khèn 

trương hoàn thành viûc bỏ phiøu. Tổ bæu cử thực hiûn 

viûc đóng hòm phiøu vào đúng thời gian đã quy định, 

không phụ thuộc vào viûc cử tri đã bỏ phiøu høt hay chưa. 

Viûc bỏ phiøu phâi được tiøn hành liön tục. Trong 

trường hợp có sự kiûn bçt ngờ làm gián đoän viûc bỏ 

phiøu thü Tổ bæu cử phâi lêp tức niöm phong hòm 

phiøu, tài liûu liön quan trực tiøp đøn cuộc bæu cử, kịp 

thời báo cáo cho Ban bæu cử, đồng thời phâi có những 

biûn pháp cæn thiøt đù viûc bỏ phiøu được tiøp tục. 
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Trường hợp chưa høt thời gian bỏ phiøu theo quy 

định mà đã có 100% người trong danh sách cử tri täi 

khu vực bỏ phiøu đã tham gia bỏ phiøu thü Tổ bæu cử 

cũng không được tuyön bố køt thúc cuộc bỏ phiøu và 

tiøn hành kiùm phiøu trước thời điùm 07 giờ tối cùng 

ngày. Do đó, v÷ nguyön tíc, các Tổ bæu cử, thành viön 

các Tổ bæu cử có thù vên động, tuyön truy÷n đù cử tri 

tých cực tham gia bỏ phiøu, thực hiûn quy÷n bæu cử của 

münh nhưng không được thúc giục, òp buộc cử tri phâi 

đi bỏ phiøu sớm đù køt thúc sớm viûc bỏ phiøu. 

Câu 165. Các đða điểm bó phiếu  phñng bó 

phiếu  bæu cử đäi biểu Quốc hội và đäi biểu Hội 

đồng nhån dån các cå  p đþợc trang trí, tổ chức 

nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Địa điùm bỏ phiøu được bố trý ở những nơi công 

cộng (như nhà vën hóa, hội trường, trường học,...) 

thuên tiûn cho cử tri cũng như thuên lợi cho viûc bố trý 

các trang thiøt bị phục vụ cho cuộc bæu cử. Tùy theo 

đi÷u kiûn cơ sở vêt chçt ở địa phương và cën cứ vào mêt 

độ phån bố dån cư ở khu vực bỏ phiøu, Tổ bæu cử lựa 

chọn địa điùm bỏ phiøu (phòng bỏ phiøu) cho phù hợp, 

bâo đâm thuên tiûn đù cử tri đøn bæu cử. 

Địa điùm bỏ phiøu phâi được trang trý trang 

nghiöm, tiøt kiûm; bố trý lối vào cho cử tri bỏ phiøu và 
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lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ phiøu xong; địa điùm bỏ 

phiøu phâi bâo đâm an ninh, trêt tự. Tổ trưởng Tổ bæu 

cử phâi phån công thành viön Tổ bæu cử luån phiön 

trực bâo vû địa điùm bỏ phiøu câ ngày và đöm trước, 

trong ngày bæu cử và cho đøn khi køt thúc viûc bỏ 

phiøu, tổng hợp, lêp biön bân kiùm phiøu gửi đøn Ủy 

ban bæu cử tương ứng. 

Địa điùm bỏ phiøu gồm: cổng ra - vào, khu vực bön 

ngoài phòng bỏ phiøu và khu vực bön trong phòng bỏ 

phiøu phâi được trang trý theo méu hướng dén täi 

Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 11 tháng 01 nëm 

2021 của Bộ Nội vụ và cơ quan có thèm quy÷n ở địa 

phương. 

a) Cổng ra - vào và khu vực bön ngoài phòng bỏ phiøu: 

- Tổ bæu cử sử dụng vêt liûu sïn có ở địa phương đù 

làm cổng ra vào khu vực bỏ phiøu. 

- Khu vực bön ngoài phòng bỏ phiøu là nơi niöm yøt 

danh sách cử tri; nội quy phòng bỏ phiøu, thù lû bæu cử; 

nơi tổ chức lú khai mäc; nơi tiøp đón cử tri đøn bỏ 

phiøu. Khu vực này có thù bố trý bàn, ghø đù cử tri chờ 

thực hiûn viûc bỏ phiøu. 

b) Khu vực bön trong phòng bỏ phiøu: 

- Khu vực bön trong phòng bỏ phiøu phâi được bố 

trý trang trọng, đủ bàn, ghø, bút viøt và những đi÷u 

kiûn cæn thiøt đù cử tri đøn bỏ phiøu; nơi nào có hội 
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trường rộng thü có thù tổ chức lú khai mäc ngay trong 

phòng bỏ phiøu. 

- Phòng bỏ phiøu phâi có lối đi vào, lối đi ra một 

chi÷u và theo trêt tự nhçt định, có thù tham khâo bố trý 

theo sơ đồ sau: Bít đæu lối vào là bàn hướng dén, bàn 

đù cử tri xuçt trünh Thó cử tri và nhên phiøu bæu; tiøp 

đøn là một số bàn đù cử tri viøt phiøu bæu, nơi đù hòm 

phiøu; bàn đóng dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ vào Thó cử tri đù 

xác nhên cử tri đã bỏ phiøu; lối ra cho cử tri sau khi cử 

tri đã thực hiûn xong viûc bỏ phiøu. 

- Tùy đi÷u kiûn cụ thù của từng phòng bỏ phiøu, Tổ 

bæu cử niöm yøt danh sách, tiùu sử những người ứng 

cử; tiöu chuèn đäi biùu Quốc hội và tiöu chuèn đäi biùu 

Hội đồng nhån dån đù cử tri tham khâo trước khi viøt 

phiøu bæu. 

- Nơi cử tri viøt phiøu bæu cæn có các vách ngën 

hoðc phòng kýn đù bâo đâm cử tri ĒĒbỏ phiøu kýnēē theo 

quy định của pháp luêt v÷ bæu cử. 

Câu 166.  Các nội dung cûa Nội quy phñng bó 

phiếu? 

Trâ lời: 

Đù cuộc bæu cử đät køt quâ, bâo đâm dån chủ, hợp 

pháp của cuộc bæu cử và bâo đâm trêt tự, an toàn, nhçt 

là trong ngày bỏ phiøu, các tổ chức phụ trách bæu cử và 
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mọi công dån phâi nghiöm chþnh chçp hành Luêt Bæu 

cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån và 

những vën bân quy phäm pháp luêt khác có liön quan. 

Bön cänh đó, khi đøn bỏ phiøu, mọi người đ÷u phâi 

tuån theo nội quy của phòng bỏ phiøu do Hội đồng bæu 

cử quốc gia quy định. 

Nội quy phòng bỏ phiøu được Tổ bæu cử niöm yøt 

täi phòng bỏ phiøu và gồm các nội dung sau đåy: 

- Phâi chçp hành đúng nguyên tíc, trình tự bỏ 

phiøu. 

- Cử tri phâi xøp hàng læn lượt đù thực hiûn viûc bỏ 

phiøu, ưu tiön người cao tuổi, người khuyøt têt và phụ 

nữ có thai. 

- Phâi giữ gün an ninh, trêt tự, an toàn täi khu vực 

bỏ phiøu. 

- Không được vên động bæu cử täi nơi bỏ phiøu dưới 

bçt kỳ hünh thức nào. 

- Không được mang vũ khý, chçt nổ, vêt dú cháyĖ 

vào khu vực bỏ phiøu, phòng bỏ phiøu. 

- Những người không có nhiûm vụ thü không được 

vào phòng bỏ phiøu. 

- Thành viön của các tổ chức phụ trách bæu cử, 

những người có nhiûm vụ phục vụ bæu cử phâi đeo phù 

hiûu theo méu do Ủy ban bæu cử ở cçp tþnh quy định; 
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thành viön Tổ bæu cử có trách nhiûm hướng dén cử tri 

bỏ phiøu và giâi đáp thíc míc của cử tri. 

- Khi cử tri bỏ phiøu xong, Tổ bæu cử có trách 

nhiûm đóng dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ vào mðt trước của Thó 

cử tri. Thó cử tri chþ có giá trị cho một læn bỏ phiøu. 

- Người nào dùng thủ đoän lừa gät, mua chuộc 

hoðc cưỡng òp làm trở ngäi viûc bæu cử của công dån, vi 

phäm các quy định v÷ vên động bæu cử; người có trách 

nhiûm trong công tác bæu cử mà giâ mäo giçy tờ, gian 

lên phiøu bæu hoðc dùng thủ đoän khác đù làm sai lûch 

køt quâ bæu cử hoðc vi phäm các quy định khác của 

pháp luêt v÷ bæu cử thü tùy theo týnh chçt, mức độ vi 

phäm mà bị xử lý kỷ luêt, xử phät vi phäm hành chýnh 

hoðc truy cứu trách nhiûm hünh sự. 

Câu 167. Hñm phiếu để phýc vý c ng tác bæu 

cử phâi đáp ứng những yêu cæu gì? 

Trâ lời: 

Viûc chuèn bị hòm phiøu, số lượng, kých cỡ hòm 

phiøu tùy theo đðc điùm, đi÷u kiûn của từng địa phương 

theo hướng dén cụ thù của Ủy ban bæu cử ở cçp tþnh. 

Hòm phiøu có thù được đóng mới hoðc sử dụng hòm 

phiøu bæu cử hiûn có. Hòm phiøu phâi bâo đâm chíc 

chín, trang trý säch đõp, phýa mðt trước của hòm phiøu 

có dán hünh Quốc huy, phýa dưới có dòng chữ ĔHÒM 

PHIẾUĕ. Ngoài hòm phiøu chýnh, Tổ bæu cử phâi chuèn 
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bị hòm phiøu phụ (hòm phiøu lưu động) và bëng niöm 

phong hòm phiøu. 

Câu 168. Hñm phiếu phý là gì? Trong trþờng 

hợp nào thì dùng hñm phiếu phý? 

Trâ lời: 

Hòm phiøu phụ là hòm phiøu dự phòng và có thù 

được di chuyùn ra khỏi phòng bỏ phiøu. Trong trường 

hợp cử tri ốm đau, già yøu, khuyøt têt không thù đøn 

phòng bỏ phiøu được thü Tổ bæu cử mang hòm phiøu phụ 

và phiøu bæu đøn chỗ ở, chỗ đi÷u trị của cử tri đù cử tri 

nhên phiøu bæu và thực hiûn viûc bæu cử. Đối với cử tri 

là người đang bị täm giam, người đang chçp hành biûn 

pháp đưa vào cơ sở giáo dục bít buộc, cơ sở cai nghiûn 

bít buộc mà träi täm giam, cơ sở giáo dục bít buộc, cơ 

sở cai nghiûn bít buộc không tổ chức khu vực bỏ phiøu 

riöng hoðc cử tri là người đang bị täm giữ täi nhà täm 

giữ; người đang bị cách ly xã hội têp trung täi các cơ sở 

đi÷u trị Covid-19 hoðc các địa điùm cách ly têp trung 

khác và người đang bị cách ly täi nhà (nøu có); những 

khu vực bị chia cít do thiön tai, lũ lụt thü Tổ bæu cử 

mang hòm phiøu phụ và phiøu bæu đøn các địa điùm nöu 

trön đù cử tri nhên phiøu bæu và thực hiûn viûc bæu cử.  

Sau khi những cử tri này bỏ phiøu xong, thành 

viön Tổ bæu cử phâi mang ngay hòm phiøu phụ v÷ 

phòng bỏ phiøu. 
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Câu 169. Phiếu bæu cử đþợc quy đðnh nhþ thế 

nào? 

Trâ lời: 

Phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội, Phiøu bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån từng cçp phâi được in riöng 

từng loäi trön 01 mðt trang giçy A5 (21cm x 14,8cm) 

theo chi÷u dọc khổ giçy. Màu síc từng loäi phiøu bæu 

cử do Ủy ban nhån dån cçp tþnh lựa chọn nhưng không 

được trùng màu với các loäi Phiøu bæu cử đäi biùu Quốc 

hội hay Phiøu bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

khác trön cùng địa bàn. 

Phiøu bæu cử hợp lû phâi có dçu của Tổ bæu cử ở 

góc phía trên bên trái. Trön phiøu phâi ghi rõ: 

- Tön đơn vị bæu cử. 

- Tön phiøu bæu cử (Phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV hay Phiøu bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

khóa mçy, nhiûm kỳ 2021-2026 của đơn vị hành chýnh 

cụ thù nào). 

- Số lượng đäi biùu Quốc hội được bæu do Hội đồng 

bæu cử quốc gia çn định cho đơn vị bæu cử đó đối với 

Phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội hoðc số lượng đäi biùu 

Hội đồng nhån dån được bæu do Ủy ban bæu cử tương 

ứng çn định cho đơn vị bæu cử đó đối với Phiøu bæu cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån. 
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- Phæn ghi họ và tön những người ứng cử täi đơn vị 

bæu cử xøp tön theo væn chữ cái A, B, C...  như trön 

Danh sách chýnh thức những người ứng cử đäi biùu đã 

được công bố. Họ và tön mỗi người ứng cử ghi ở một 

dòng riöng. Đìng trước họ và tön có từ "Ông" hoðc "Bà" 

tương ứng với giới týnh của từng người ứng cử. Trường 

hợp người ứng cử có tön khai sinh, tön thường gọi khác 

nhau hoðc có tön gọi khác thü ghi tön khai sinh trước; 

tön thường gọi, tön gọi khác hoðc pháp danh kñm theo 

pháp hiûu được ghi và đðt trong dçu ngoðc đơn ở phýa 

sau. Có thù viøt trong cùng 01 dòng hoðc tách thành 02 

dòng li÷n nhau nhưng có cùng kiùu chữ, cỡ chữ. 

Trường hợp họ và tön của những người ứng cử có 

phæn tön giống nhau thü cën cứ vào phæn họ đù xác 

định thứ tự; trường hợp phæn họ cũng giống nhau thü 

cën cứ vào phæn tön đûm. Trường hợp trùng hoàn toàn 

câ họ, tön và tön đûm thü xøp theo ngày tháng nëm sinh; 

người nào có ngày tháng nëm sinh sớm hơn thü được 

xøp trước; trön Phiøu bæu cử sô ghi thöm ngày tháng 

nëm sinh trong dçu ngoðc đơn ngay cänh phæn họ và 

tên của những người ứng cử có họ và tön giống nhau. 

Viûc tổ chức in çn Phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội 

do Ủy ban nhån dån cçp tþnh thực hiûn; viûc tổ chức in 

çn Phiøu bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp nào do 

Ủy ban nhån dån ở cçp đó thực hiûn. Các địa phương 

cën cứ vào đi÷u kiûn, tünh hünh thực tø, danh sách cử 
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tri của địa phương đù quyøt định tổng số phiøu bæu cử 

cæn in (bao gồm câ tỷ lû phiøu dự phòng cæn thiøt). Viûc 

in çn, bàn giao, quân lý phiøu bæu cử phâi được thực 

hiûn chðt chô, đúng quy định. Täi các khu vực bỏ phiøu, 

trước khi mở hòm phiøu đù kiùm phiøu, Tổ bæu cử phâi 

kiùm đøm, thống kö, lêp biön bân và niöm phong toàn 

bộ số phiøu bæu cử chưa sử dụng, số phiøu gäch hỏng bị 

đổi trâ läi theo đúng quy định. 

Câu 170. Trþớc ngày bæu cử, Tổ bæu cử đþợc 

nhên bàn giao các loäi tài liệu, vêt tþ nào để sử 

dýng trong c ng tác bæu cử? 

Trâ lời: 

Đù sử dụng trong viûc thực hiûn công tác bæu cử, Tổ 

bæu cử phån công thành viön nhên các loäi tài liûu, vêt 

tư sau đåy từ Ủy ban nhån dån cçp xã và Ban bæu cử 

cùng cçp: 

1. Nhên Thó cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực 

bỏ phiøu và phát cho cử tri trước ngày bæu cử theo quy 

định của pháp luêt v÷ bæu cử. 

2. Nhên đủ số lượng phiøu bæu theo danh sách cử 

tri và số lượng phiøu bæu dự phòng. Khi nhên phiøu 

bæu phâi có biön bân bàn giao giữa người giao và người 

nhên v÷ số lượng cụ thù của từng loäi phiøu bæu. Tổ 

bæu cử kiùm tra kỹ phiøu bæu v÷ số lượng đäi biùu được 
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bæu ở đơn vị bæu cử, danh sách họ và tön những ứng cử 

viön đúng với khu vực bỏ phiøu của tổ münh và phâi 

quân lý chðt chô số lượng các loäi phiøu bæu. 

3. Con dçu của Tổ bæu cử và con dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ. 

4. Các loäi biön bân, biùu méu của Tổ bæu cử. 

5. Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiøu. 

6. Danh sách và tiùu sử tóm tít của những người 

ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 täi khu vực bỏ 

phiøu. 

7. Nội quy phòng bỏ phiøu, thù lû bæu cử, méu diún 

vën khai mäc, tiöu chuèn đäi biùu Quốc hội và tiöu 

chuèn đäi biùu Hội đồng nhån dån. 

8. Phù hiûu của các thành viön Tổ bæu cử. 

9. Vën phòng phèm (bút, giçy, kòo, thước kó, keo 

dán, hộp mực con dçu,Ė). 

10. Các tài liûu khác liön quan đøn bæu cử theo 

hướng dén của địa phương. 

Câu 171. Các c ng việc mà Tổ bæu cử cæn thực 

hiện trþớc ngày bæu cử là gì? 

Trâ lời: 

1. Tổ trưởng Tổ bæu cử chủ trü cuộc họp phån công 

cụ thù cho từng thành viön thực hiûn các công viûc sau: 
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- Tổ trưởng phụ trách chung, trực tiøp chþ đäo hoät 

động trong phòng bỏ phiøu và viûc bỏ phiøu, viûc kiùm 

phiøu. 

- Thư ký chịu trách nhiûm quân lý tài liûu, phiøu 

bæu, con dçu, làm biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cử. 

- Phån công thành viön chịu trách nhiûm v÷ trang 

trý phòng bỏ phiøu, trực tiøp chþ đäo hoät động ngoài 

phòng bỏ phiøu và bâo đâm các đi÷u kiûn vêt chçt - kỹ 

thuêt cho ngày bæu cử của Tổ bæu cử. 

- Phån công thành viön chịu trách nhiûm kiùm tra 

Thó cử tri, đối chiøu danh sách cử tri, đánh dçu theo 

dõi số cử tri đi bæu vào danh sách cử tri, phát phiøu bæu 

đã được đóng dçu của Tổ bæu cử cho cử tri. 

- Phån công thành viön chịu trách nhiûm hướng 

dén cử tri cách thức bỏ phiøu và viøt phiøu bæu. 

- Phån công thành viön chịu trách nhiûm trực täi bàn 

gæn hòm phiøu, đóng dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ vào mðt trước 

của Thó cử tri khi cử tri đã bỏ phiøu bæu vào hòm phiøu. 

- Phån công thành viön hướng dén cử tri ra, vào 

phòng bỏ phiøu, nhên phiøu, viøt phiøu và bỏ phiøu. 

- Phån công thành viön phụ trách công tác bâo đâm 

an ninh, trêt tự an toàn xã hội täi địa điùm bỏ phiøu. 

- Phån công thành viön đôn đốc, thông báo đù các 

cử tri đi bỏ phiøu. 
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- Các công viûc khác liön quan đøn công tác bæu cử. 

2. Tổ bæu cử thực hiûn viûc rà soát, kiùm tra läi 

toàn bộ các loäi phương tiûn vêt chçt - kỹ thuêt phục 

vụ ngày bæu cử, bao gồm:  

- Phòng bỏ phiøu. 

- Nơi niöm yøt danh sách cử tri, danh sách người 

ứng cử đäi biùu Quốc hội và người ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån. 

- Phiøu bæu bâo đâm đúng đơn vị bæu cử, khu vực 

bỏ phiøu. 

- Các con dçu. 

- Các hòm phiøu. 

- Các biön bân, biùu méu của Tổ bæu cử. 

- Thành phæn dự lú khai mäc, diún vën khai mäc 

và các vën phòng phèm phục vụ viûc bæu cử. 

- Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiøu, trong đó 

cæn xác định rõ số cử tri là người ốm đau, già yøu, 

khuyøt têt không thù trực tiøp đi bỏ phiøu; người đang 

bị täm giam, người đang chçp hành biûn pháp đưa vào 

cơ sở giáo dục bít buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộc mà 

träi täm giam, cơ sở giáo dục bít buộc không tổ chức 

khu vực bỏ phiøu riöng; người đang bị täm giữ täi nhà 

täm giữ; người đang bị cách ly xã hội têp trung täi các 

cơ sở đi÷u trị Covid-19 hoðc các địa điùm cách ly têp 
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trung khác và người đang bị cách ly täi nhà (nøu có); 

những khu vực bị chia cít do thiön tai, lũ lụt đù có kø 

hoäch đưa hòm phiøu phụ và phiøu bæu đøn cho những 

cử tri này nhên phiøu bæu và thực hiûn viûc bæu cử. 

- Các phương tiûn vêt chçt - kỹ thuêt khác phục vụ 

cho ngày bæu cử. 

3. Quân lý phiøu bæu: Tổ trưởng Tổ bæu cử phån 

công thành viön quân lý chðt chô số phiøu bæu. Trường 

hợp phát hiûn phiøu bæu bị mçt thü Tổ bæu cử phâi báo 

cáo ngay Ban bæu cử đù có biûn pháp xử lý kịp thời.  

Câu 172. Các c ng việc mà Tổ bæu cử cæn thực 

hiện trong ngày bæu cử là gì? 

Trâ lời: 

1. Các thành viön Tổ bæu cử phâi đøn trước giờ 

khai mäc đù kiùm tra công tác chuèn bị, bâo đâm thời 

gian khai mäc đúng giờ quy định. Viûc bỏ phiøu bít đæu 

từ 07 giờ sáng và køt thúc vào 07 giờ tối cùng ngày. Cën 

cứ tünh hünh thực tø ở địa phương, Tổ bæu cử có thù quyøt 

định cho bít đæu bỏ phiøu sớm hơn nhưng không được 

trước 05 giờ sáng hoðc køt thúc muộn hơn nhưng không 

được quá 09 giờ tối cùng ngày. Sau khi đã kiùm tra đæy 

đủ các đi÷u kiûn cæn thiøt cho ngày bæu cử, Tổ bæu cử 

mới tổ chức lú khai mäc và tiøn hành viûc bỏ phiøu. 

2. Tổ bæu cử tổ chức lú khai mäc cuộc bæu cử täi 

phòng bỏ phiøu. Lú khai mäc phâi được tổ chức trang 
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trọng, thời gian khoâng 15 đøn 20 phút, do Tổ trưởng 

Tổ bæu cử chủ trü. 

3. Tổ bæu cử tổ chức đù cử tri thực hiûn viûc bỏ phiøu: 

- Cử tri phâi tự münh đi bæu cử, không được nhờ người 

khác bæu cử hộ, bæu cử thay. Khi đøn phòng bỏ phiøu, cử 

tri xuçt trünh Thó cử tri đù được nhên phiøu bæu. 

- Khi bít đæu viûc bỏ phiøu, Tổ bæu cử mời những 

cử tri có tön trong danh sách cử tri là lãnh đäo cçp ủy 

đâng, chýnh quy÷n địa phương, người có công với cách 

mäng, chức síc tôn giáo (nøu có) và cử tri là người cao 

tuổi nhçt có mðt täi thời điùm khai mäc bỏ phiøu trước. 

- Viûc bỏ phiøu được tiøn hành liön tục. Tổ bæu cử 

phâi thường xuyön thông báo, hướng dén cử tri thực 

hiûn đúng các quy định của pháp luêt v÷ bæu cử, thù lû 

bæu cử, nội quy phòng bỏ phiøu; đôn đốc cử tri tých cực 

thực hiûn quy÷n và nghÿa vụ bæu cử của công dån; 

hướng dén cử tri cách thức bỏ phiøu và gäch phiøu bæu.  

- Khi cử tri gäch phiøu bæu, không ai được xem, kù 

câ các thành viön Tổ bæu cử. Nøu cử tri gäch bị nhæm 

hoðc bị hỏng, cử tri có quy÷n đổi phiøu bæu khác; nøu 

cử tri yöu cæu đổi phiøu bæu khác do gäch hỏng, Tổ bæu 

cử phâi thu hồi phiøu gäch hỏng của cử tri, sau đó mới 

được phát phiøu bæu khác. Cử tri không thù tự gäch 

phiøu bæu thü nhờ người khác gäch phiøu hộ nhưng 

phâi tự münh bỏ phiøu. Người gäch phiøu hộ phâi đọc 
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đæy đủ họ và tön những người ứng cử trön phiøu bæu đù 

cử tri tự münh quyøt định. Người gäch hộ phiøu bæu phâi 

ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viøt hộ và bâo 

đâm bý mêt phiøu bæu. Khi viøt hộ phiøu bæu xong phâi 

giao läi phiøu bæu cho cử tri đù cử tri tự münh bỏ phiøu 

vào hòm phiøu. Người khuyøt têt không thù bỏ phiøu 

được thü nhờ người khác bỏ phiøu vào hòm phiøu. Ngoài 

các trường hợp nói trön, Tổ bæu cử không được cho phòp 

cử tri bæu cử thay hay bæu cử hộ cho cử tri khác. 

- Trong khi tiøn hành bỏ phiøu, nøu có tünh huống 

bçt thường xây ra làm gián đoän cuộc bỏ phiøu thü Tổ 

trưởng Tổ bæu cử và các thành viön Tổ bæu cử phâi nhanh 

chóng hội ý đù kịp thời xử lý. Trường hợp vượt quá thèm 

quy÷n hoðc không thù tự xử lý được thü phâi täm dừng 

cuộc bỏ phiøu, Tổ bæu cử phâi tiøn hành niöm phong và 

quân lý chðt chô hòm phiøu, phiøu bæu và các tài liûu 

liön quan khác, kịp thời báo cáo Ban bæu cử có liên 

quan đù có phương án giâi quyøt, đồng thời phâi có biûn 

pháp cæn thiøt đù viûc bỏ phiøu được tiøp tục tiøn hành. 

- Tổ bæu cử phâi chú ý đóng dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ vào 

mðt trước của Thó cử tri khi cử tri đã hoàn thành viûc 

bỏ phiøu bæu vào hòm phiøu; không được bỏ sót, bỏ lọt 

trường hợp cử tri đã bỏ phiøu bæu cử rồi mà chưa được 

đóng dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ trön Thó cử tri; quân lý chðt 

chô số phiøu bæu cử và viûc kiùm kö, kiùm tra, phån 

loäi phiøu bæu.  
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- Trong quá trünh diún ra viûc bỏ phiøu, các thành 

viön Tổ bæu cử phâi ån cæn, lịch sự, hướng dén tên tünh, 

chu đáo cho cử tri đøn tham gia bỏ phiøu. Các thành 

viên Tổ bæu cử được phån công đâm nhiûm từng công 

viûc trong ngày bæu cử phâi chủ động thực hiûn nhiûm 

vụ được phån công và hỗ trợ thành viön khác hoàn 

thành nhiûm vụ chung của Tổ bæu cử. Tổ bæu cử không 

được đù những người không có nhiûm vụ vào phòng bỏ 

phiøu. Không ai được mang vũ khý, chçt nổ, vêt dú 

cháy,... vào địa điùm bỏ phiøu. 

- Trường hợp phâi sử dụng hòm phiøu phụ thü Tổ 

trưởng Tổ bæu cử chịu trách nhiûm kiùm tra số lượng 

phiøu bæu khi phát ra cho thành viön Tổ bæu cử đù 

mang theo cùng với hòm phiøu phụ đøn các cử tri là 

người ốm đau, già yøu, khuyøt têt; người đang bị täm 

giam, người đang chçp hành biûn pháp đưa vào cơ sở 

giáo dục bít buộc, cơ sở cai nghiûn bít buộc mà träi täm 

giam, cơ sở giáo dục bít buộc không tổ chức khu vực bỏ 

phiøu riöng; người đang bị täm giữ täi nhà täm giữ; 

người đang bị cách ly xã hội têp trung täi các cơ sở đi÷u 

trị Covid-19 hoðc các địa điùm cách ly têp trung khác 

và người đang bị cách ly täi nhà (nøu có); những khu 

vực bị chia cít do thiön tai, lũ lụt, đù thực hiûn viûc bỏ 

phiøu do không đøn được phòng bỏ phiøu. Sau khi 

những cử tri này bỏ phiøu xong, thành viön Tổ bæu cử 

phâi mang ngay hòm phiøu phụ v÷ phòng bỏ phiøu. 

4. Køt thúc viûc bỏ phiøu và tổ chức kiùm phiøu: 
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Sau khi đã køt thúc giờ bỏ phiøu theo quy định thü Tổ 

bæu cử mới được mở hòm phiøu đù kiùm phiøu.  

5. Phån công nhiûm vụ cho các thành viön khi tiøn 

hành kiùm phiøu và lêp biön bân kiùm phiøu: 

- Tổ trưởng Tổ bæu cử phån công các thành viön Tổ 

bæu cử thành các nhóm đù thực hiûn viûc kiùm phiøu. 

Đối với các Tổ bæu cử đủ số lượng thành viön đù phån 

thành 04 nhóm thü phån công thực hiûn như sau: Nhóm 

kiùm phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội; nhóm kiùm phiøu 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh; nhóm 

kiùm phiøu bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

huyûn; nhóm kiùm phiøu bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp xã. 

Đối với các Tổ bæu cử không đủ số lượng thành viön 

đù phån thành 04 nhóm thü Tổ trưởng Tổ bæu cử phån 

công các nhóm kiùm phiøu bæu đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các cçp cho phù hợp. 

- Thư ký Tổ bæu cử tiøn hành lêp các biön bân køt 

quâ kiùm phiøu bæu cử. 

Câu 173. Lễ khai mäc cuộc bæu cử đþợc tổ 

chức nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Khi đøn giờ bít đæu bỏ phiøu theo quy định, Tổ bæu 

cử phâi tổ chức lú khai mäc cuộc bæu cử täi phòng bỏ 

phiøu.  
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Thành phæn tham dự lú khai mäc bao gồm: 

- Các thành viön Tổ bæu cử, những người có nhiûm 

vụ liön quan đøn công tác bæu cử. 

- Đäi diûn cơ quan đâng, chýnh quy÷n, Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam, các tổ chức đoàn thù ở địa phương. 

- Đäi diûn cử tri là người cao tuổi, người có công với 

cách mäng và chức síc tôn giáo trong khu vực (nøu có). 

- Cử tri đøn dự lú khai mäc. 

- Phóng viön báo, đài (nøu có). 

Tổ trưởng Tổ bæu cử chủ trü lú khai mäc theo trình 

tự sau đåy: 

- Chào cờ, tuyön bố lý do, giới thiûu đäi biùu. 

- Đọc diún vën khai mäc. Diún vën khai mäc cæn 

được chuèn bị trang trọng, ngín gọn, súc tých, nöu được 

mục đých, ý nghÿa của viûc bæu cử. 

- Đọc nội quy phòng bỏ phiøu. 

- Kiùm tra hòm phiøu chýnh, hòm phiøu phụ trước 

sự chứng kiøn của cử tri; mời 02 cử tri không phâi là 

người có tên trong danh sách người ứng cử đäi biùu 

Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån täi đơn vị 

bæu cử nơi có khu vực bỏ phiøu chứng kiøn viûc kiùm 

tra hòm phiøu, sau đó niöm phong hòm phiøu chýnh, 

hòm phiøu phụ theo quy định. 

- Sau khi thực hiûn thủ tục niöm phong hòm phiøu, 

Tổ trưởng Tổ bæu cử tuyön bố cuộc bỏ phiøu bæu cử đäi 
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biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån 

các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 bít đæu. 

Câu 174. Trþớc khi bó phiếu, thû týc kiểm tra 

hñm phiếu đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trước khi bỏ phiøu, Tổ bæu cử phâi kiùm tra hòm 

phiøu trước sự chứng kiøn của cử tri đù bâo đâm týnh 

công khai, khách quan và thực hiûn nguyön tíc nhån 

dån kiùm tra. Đåy cũng là hünh thức đù cử tri trực tiøp 

giám sát cuộc bæu cử. 

Đúng giờ bít đæu bỏ phiøu theo quy định, Tổ 

trưởng Tổ bæu cử mời 02 cử tri có mðt täi phòng bỏ 

phiøu mà không phâi là người có tön trong danh sách 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån täi đơn vị bæu cử nơi có khu vực bỏ 

phiøu chứng kiøn viûc kiùm tra hòm phiøu. Sau khi 

kiùm tra hòm phiøu và xác nhên không có gü ở trong, 

hòm phiøu được đóng và niöm phong bìng giçy có đóng 

dçu của Tổ bæu cử, thü cuộc bỏ phiøu mới được bít đæu.  

Câu 175.  Việc bó phiếu đþợc thực hiện nhþ 

thế nào? 

Trâ lời: 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhân dån quy định v÷ nguyön tíc bỏ phiøu như sau:  
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- Mỗi cử tri có quy÷n bỏ một phiøu bæu đäi biùu 

Quốc hội và bỏ một phiøu bæu đäi biùu Hội đồng nhån 

dån tương ứng với mỗi cçp Hội đồng nhån dån. 

- Cử tri phâi tự münh đi bæu cử, không được nhờ 

người khác bæu cử thay. 

- Khi cử tri viøt phiøu bæu, không ai được xem, kù 

câ thành viön Tổ bæu cử. 

- Nøu viøt hỏng, cử tri có quy÷n đổi phiøu bæu khác. 

- Khi cử tri bỏ phiøu xong, Tổ bæu cử có trách 

nhiûm đóng dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ vào Thó cử tri. 

- Mọi người phâi tuån theo nội quy phòng bỏ phiøu. 

Câu 176. Việc cử tri ghi phiếu bæu cử đþợc 

thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Tổ bæu cử có trách nhiûm hướng dén cụ thù cử tri 

cách thức bỏ phiøu. Nøu cử tri không týn nhiûm người 

ứng cử nào thü gäch ngang câ họ và tön người ứng cử đó 

(gäch đñ lön hàng chữ họ và tön người ứng cử); không 

khoanh tròn; không được đánh dçu trön phiøu bæu; 

không được viøt thöm, không được ghi tön người ngoài 

danh sách ứng cử vào phiøu bæu; không bæu quá số đäi 

biùu được çn định trong phiøu bæu; không đù nguyön 

phiøu bæu đối với phiøu bæu có số dư người ứng cử 

(không gäch tön người ứng cử nào) hoðc gäch tçt câ 
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người ứng cử trong phiøu bæu.  

Trường hợp có phiøu gäch chòo, gäch xiön, gäch dọc 

hoðc gäch ngang nhưng gäch høt họ và tön của người 

ứng cử thü vén được týnh là phiøu hợp lû. 

Trường hợp người ứng cử có hai tön (tön khai sinh, 

tön thường gọi) hoðc có chức vị, pháp danh, pháp hiûu 

theo tôn giáo, nøu cử tri không týn nhiûm người này, thü 

cæn hướng dén cho cử tri gäch tçt câ tön khai sinh, tön 

thường gọi hoðc chức vị, pháp danh, pháp hiûu tôn giáo 

của ứng cử viön đó. Tuy nhiön, trường hợp cử tri chþ 

gäch một dòng tön khai sinh hoðc tön thường gọi; chþ 

gäch một dòng tön khai sinh hoðc một dòng có chức vị, 

pháp danh, pháp hiûu (đối với chức síc tôn giáo) thü 

phiøu bæu đó vén được týnh là hợp lû. 

Trường hợp bön cänh họ và tön của người ứng cử có 

câ ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc đơn do có sự 

giống nhau câ họ, tön và tön đûm, nøu cử tri không týn 

nhiûm người này thü cæn hướng dén cho cử tri gäch høt 

câ họ và tön và ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc 

đơn. Tuy nhiön, nøu cử tri chþ gäch họ và tön mà không 

gäch ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc đơn thü 

phiøu bæu đó vén được týnh là hợp lû. 

Nøu cử tri yöu cæu đổi phiøu bæu khác do gäch 

hỏng, Tổ bæu cử phâi thu hồi phiøu gäch hỏng của cử 

tri, sau đó mới được phát phiøu bæu khác. 
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Câu 177.  Trþờng hợp nào thì cử tri đþợc nhờ 

ngþời khác viết hộ phiếu, bó hộ phiếu bæu cử? 

Trâ lời: 

Cử tri không thù tự viøt được phiøu bæu cử thü được 

nhờ người khác viøt hộ, người viøt hộ phâi bâo đâm bý 

mêt phiøu bæu cử của cử tri.  

Trường hợp cử tri vü khuyøt têt không tự bỏ phiøu 

bæu cử được thü nhờ người khác bỏ phiøu vào hòm phiøu.  

Câu 178.  Thẻ cử tri sau khi c ng dån đã bó 

phiếu xong thì xử lý nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Sau khi cử tri bỏ phiøu bæu cử xong, thành viön Tổ 

bæu cử có trách nhiûm nhíc cử tri xuçt trünh läi Thó cử 

tri và đóng dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ lön mðt trước của Thó cử 

tri. Cử tri được giữ läi Thó cử tri; cử tri không được 

xuçt trünh Thó cử tri đã đóng dçu ĔĐã bỏ phiøuĕ đù yöu 

cæu tham gia bỏ phiøu. 

Câu 179. Việc xử lý đối với một số tình huống 

đðc biệt cò thể phát sinh trþớc, trong và sau ngày 

bæu cử đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

- Trường hợp dịch bûnh Covid-19 bùng phát ở địa 

phương trong thời gian gæn đøn ngày bæu cử, thü Ủy 
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ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

báo cáo Ủy ban nhån dån cçp tþnh xem xòt chþ đäo, 

hướng dén phương án tổ chức bæu cử đâm bâo phù hợp 

với các quy định của pháp luêt hiûn hành, trön tinh 

thæn là địa phương chủ động xåy dựng các phương án 

tốt nhçt đù có kø hoäch đưa hòm phiøu phụ và phiøu 

bæu cử đøn cho những cử tri bị ânh hưởng do míc bûnh 

hoðc do phâi cách ly đù họ nhên phiøu bæu cử và thực 

hiûn viûc bæu cử. Đồng thời, Ủy ban nhån dån cçp tþnh 

chþ đäo thực hiûn các biûn pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo các Chþ thị của Thủ tướng Chýnh phủ.  

- Trường hợp xây ra mưa lũ, thiön tai đðc biût 

nghiöm trọng, địa hünh bị chia cít dén đøn cử tri không 

thù đi đøn các phòng bỏ phiøu thü Ủy ban bæu cử các 

cçp chþ đäo Tổ bæu cử tüm phương án tốt nhçt đù có kø 

hoäch đưa hòm phiøu phụ và phiøu bæu cử đøn giúp 

những cử tri này nhên phiøu bæu cử và thực hiûn viûc 

bæu cử.  

- Trong trường hợp các tünh huống phát sinh trön 

đã được các cơ quan có thèm quy÷n ở địa phường giâi 

quyøt nhưng không thù xử lý được, do vượt quá thèm 

quy÷n thü Ủy ban bæu cử ở cçp tþnh báo cáo Hội động 

bæu cử quốc gia xem xòt, quyøt định phương án tổ chức 

bæu cử täi các khu vực này. 
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Câu 180. Những sự kiện bçt ngờ làm gián 

đoän cuộc bó phiếu đþợc xử lý nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Theo quy định täi Đi÷u 71 của Luêt Bæu cử đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån, viûc bỏ phiøu 

phâi được tiøn hành liön tục trong ngày bæu cử. Trường 

hợp có những sự kiûn bçt ngờ làm gián đoän cuộc bỏ 

phiøu, thü Tổ bæu cử phâi lêp tức niöm phong hòm 

phiøu, tài liûu liön quan trực tiøp đøn cuộc bæu cử, kịp 

thời báo cho Ban bæu cử biøt, đồng thời phâi có những 

biûn pháp cæn thiøt đù viûc bỏ phiøu được tiøp tục. 

Trường hợp vü lý do đðc biût phâi hoãn ngày bỏ 

phiøu, thü Tổ bæu cử phâi kịp thời báo cáo cho Ban bæu 

cử biøt đù đ÷ nghị Ủy ban bæu cử đäi biùu Quốc hội và 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh trünh Hội đồng 

bæu cử quốc gia xem xòt, quyøt định.  

Câu 181. Việc kiểm phiếu đþợc tiến hành nhþ 

thế nào? Những ai đþợc chứng kiến việc kiểm 

phiếu? 

Trâ lời: 

Viûc kiùm phiøu phâi được tiøn hành täi phòng bỏ 

phiøu ngay sau khi cuộc bỏ phiøu køt thúc. Trünh tự 

tiøn hành viûc kiùm phiøu được thực hiûn như sau: 

- Trước khi mở hòm phiøu, Tổ bæu cử phâi kiùm kö 
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(đøm), niöm phong phiøu bæu cử chưa sử dụng và phiøu 

bæu cử do cử tri gäch hỏng (nøu có), lêp biön bân kiùm 

kö viûc sử dụng phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa 

XV và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 

2021-2026 (theo Méu số 35/HĐBC); toàn bộ phiøu bæu 

cử chưa sử dụng và phiøu bæu cử bị gäch hỏng được 

niöm phong và gửi kñm theo biön bân kiùm kö viûc sử 

dụng phiøu bæu đøn các Ban bæu cử tương ứng. 

- Trước khi mở hòm phiøu, Tổ bæu cử mời 02 cử tri 

là người biøt chữ, có uy týn trong Nhån dån täi địa bàn 

và không phâi là những người ứng cử đäi biùu Quốc hội, 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp täi 

khu vực bỏ phiøu đó chứng kiøn viûc mở hòm phiøu. 

Người ứng cử hoðc người đäi diûn hợp pháp của người 

ứng cử và các phóng viön được chứng kiøn viûc kiùm 

phiøu của Tổ bæu cử, nhưng phâi đâm bâo khoâng cách 

an toàn đù Tổ bæu cử thực hiûn nhiûm vụ kiùm phiøu. 

- Tổ trưởng Tổ bæu cử mở hòm phiøu chýnh và hòm 

phiøu phụ (nøu có) đù tiøn hành viûc kiùm phiøu. 

- Tổ bæu cử thực hiûn viûc phån loäi phiøu bæu theo 

màu phiøu bæu đäi biùu Quốc hội, màu phiøu bæu đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh; màu phiøu bæu đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn; màu phiøu bæu đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp xã; kiùm kö (đøm) tổng số 

phiøu trong hòm phiøu đù xác định số phiøu thu vào và 
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bàn giao các loäi phiøu cho các nhóm đã được phån công 

của Tổ bæu cử đù bít đæu viûc kiùm phiøu. 

- Tổ bæu cử tiøn hành kiùm tra tổng số phiøu thu 

vào so với tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiøu. Nøu tổng 

số phiøu thu vào bìng hoðc ýt hơn số cử tri đã tham gia 

bỏ phiøu thü Tổ bæu cử mới được tiøn hành kiùm phiøu. 

Trường hợp tổng số phiøu thu vào nhi÷u hơn tổng số cử 

tri đã tham gia bỏ phiøu thü Tổ bæu cử phâi kiùm tra 

läi; nøu kiùm tra läi vén cho køt quâ tổng số phiøu thu 

vào nhi÷u hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiøu thü 

lêp tức niöm phong hòm phiøu và báo cáo ngay Ban bæu 

cử tương ứng đù giâi quyøt. Trường hợp vượt quá thèm 

quy÷n giâi quyøt của Ban bæu cử thü Ban bæu cử phâi 

kịp thời báo cáo Ủy ban bæu cử tương ứng đù xem xòt, 

quyøt định. 

Câu 182. Việc tham gia chứng kiến việc kiểm 

phiếu và khiếu näi về việc kiểm phiếu đþợc thực 

hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån quy định: người ứng cử, đäi diûn cơ quan, tổ 

chức, đơn vị giới thiûu người ứng cử hoðc người được ủy 

nhiûm có quy÷n chứng kiøn viûc kiùm phiøu và khiøu 

näi v÷ viûc kiùm phiøu. Các phóng viön báo chý được 

chứng kiøn viûc kiùm phiøu (Đi÷u 73). Đù bâo đâm thực 
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hiûn quy định này, Hội đồng bæu cử quốc gia đã có 

hướng dén như sau: 

Những người được tham gia chứng kiøn viûc kiùm 

phiøu bao gồm: 

- ĔNgười ứng cửĕ là người có tön trong danh sách 

chýnh thức những người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các cçp đã được niöm yøt ở khu 

vực bỏ phiøu. 

-  ĔĐäi diûn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu 

người ứng cửĕ là người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới 

thiûu người ứng cử chþ định, phån công bìng vën bân 

tham gia chứng kiøn viûc kiùm phiøu bæu cử täi khu 

vực bỏ phiøu nơi có người ứng cử là người do cơ quan, tổ 

chức, đơn vị münh giới thiûu. 

- ĔNgười được ủy nhiûmĕ là người được người có tön 

trong danh sách chýnh thức những người ứng cử đäi 

biùu Quốc hội hoðc ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

ủy quy÷n bìng vën bân đù chứng kiøn viûc kiùm phiøu 

bæu cử täi khu vực bỏ phiøu mà người đó ứng cử. Vën 

bân ủy quy÷n phâi được công chứng theo quy định của 

pháp luêt.  

- ĔPhóng viön báo chýĕ là người có thó nhà báo còn 

hiûu lực, được cơ quan báo chý phån công, giới thiûu đøn 

đù chứng kiøn viûc kiùm phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội 

và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp. 
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Viûc đëng ký tham gia chứng kiøn viûc kiùm phiøu 

và khiøu näi v÷ viûc kiùm phiøu được thực hiûn theo 

thủ tục sau đåy: 

- Người ứng cử xuçt trünh giçy Chứng minh nhån 

dån, thó Cën cước công dån hoðc giçy tờ tùy thån hợp 

pháp khác với Tổ trưởng Tổ bæu cử khi đ÷ nghị tham 

gia chứng kiøn viûc kiùm phiøu hoðc khiøu näi v÷ viûc 

kiùm phiøu. 

- Đäi diûn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiûu người 

ứng cử xuçt trünh vën bân phån công, chþ định hoðc 

giçy giới thiûu của cơ quan, tổ chức đơn vị và giçy 

Chứng minh nhån dån, thó Cën cước công dån hoðc 

giçy tờ tùy thån hợp pháp khác; người được ủy nhiûm 

xuçt trünh giçy ủy quy÷n và giçy Chứng minh nhån 

dån, thó Cën cước công dån hoðc giçy tờ tùy thån hợp 

pháp khác với Tổ trưởng Tổ bæu cử khi đ÷ nghị tham 

gia chứng kiøn viûc kiùm phiøu hoðc khiøu näi v÷ viûc 

kiùm phiøu. 

- Phóng viön báo chý xuçt trünh thó nhà báo còn 

hiûu lực và vën bân phån công hoðc giçy giới thiûu của 

cơ quan báo chý với Tổ trưởng Tổ bæu cử khi đ÷ nghị 

tham gia chứng kiøn viûc kiùm phiøu. 

- Trong quá trünh chứng kiøn viûc kiùm phiøu, nøu 

phát hiûn hành vi có dçu hiûu vi phäm pháp luêt thü 

người ứng cử, đäi diûn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới 
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thiûu người ứng cử hoðc người được ủy nhiûm có quy÷n 

khiøu näi, tố cáo täi chỗ với Tổ bæu cử.  

Đù cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 

đồng nhån dån các cçp diún ra thành công tốt đõp và 

đúng quy định của pháp luêt, đồng thời bâo đâm quy÷n 

lợi chýnh đáng của người ứng cử và các cá nhån, tổ chức 

có liön quan, người ứng cử, đäi diûn cơ quan, tổ chức, 

đơn vị giới thiûu người ứng cử hoðc người được ủy 

nhiûm có trách nhiûm liön hû trước với Tổ bæu cử v÷ 

viûc tham dự chứng kiøn kiùm phiøu; quan sát quá 

trünh Tổ bæu cử thực hiûn viûc kiùm phiøu từ vị trý đã 

được Tổ bæu cử bố trý; tuån thủ các quy định của pháp 

luêt, nội quy phòng bỏ phiøu và sự hướng dén của Tổ 

bæu cử; bâo đâm an toàn, trêt tự, không làm ânh hưởng 

đøn hoät động bünh thường của Tổ bæu cử; khiøu näi, tố 

cáo với Tổ bæu cử nøu phát hiûn hành vi có dçu hiûu vi 

phäm pháp luêt trong quá trünh kiùm phiøu. 

Phóng viön báo chý có trách nhiûm tuån thủ các 

quy định của pháp luêt v÷ báo chý, nội quy phòng bỏ 

phiøu và sự hướng dén của Tổ bæu cử trong quá trünh 

tác nghiûp; không làm ânh hưởng đøn hoät động bünh 

thường của Tổ bæu cử; đưa tin, bài kịp thời, trung thực, 

chýnh xác v÷ quá trünh kiùm phiøu bæu cử đù góp phæn 

vào công tác thông tin, tuy÷n truy÷n v÷ cuộc bæu cử đäi 

biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp. 
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Phóng viön báo chý nước ngoài có nhu cæu tham dự, 

đưa tin v÷ hoät động trong ngày bæu cử täi Viût Nam 

thü thực hiûn theo quy định täi Nghị định số 

88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 nëm 2012 v÷ Hoät 

động thông tin, báo chý của báo chý nước ngoài, cơ quan 

đäi diûn nước ngoài, tổ chức nước ngoài täi Viût Nam. 

Tổ bæu cử có trách nhiûm hướng dén, täo đi÷u kiûn 

thuên lợi đù người ứng cử, đäi diûn cơ quan, tổ chức, 

đơn vị giới thiûu người ứng cử hoðc người được ủy nhiûm, 

phóng viön báo chý tham gia chứng kiøn viûc kiùm phiøu. 

Bố trý vị trý quan sát, chứng kiøn thuên lợi nhưng không 

làm ânh hưởng đøn hoät động kiùm phiøu của Tổ bæu 

cử; giâi quyøt khiøu näi, tố cáo v÷ viûc kiùm phiøu (nøu 

có) và ghi nội dung giâi quyøt vào biön bân. Trường hợp 

không giâi quyøt được thü phâi ghi rõ ý kiøn của Tổ bæu 

cử vào biön bân giâi quyøt khiøu näi, tố cáo và chuyùn 

đøn Ban bæu cử tương ứng. Tổ trưởng Tổ bæu cử có 

quy÷n yöu cæu người chứng kiøn kiùm phiøu, phóng 

viön báo chý ra khỏi khu vực kiùm phiøu nøu người 

chứng kiøn kiùm phiøu, phóng viön báo chý có hành vi 

vi phäm nội quy phòng bỏ phiøu, gåy mçt an toàn, trêt 

tự, làm ânh hưởng đøn hoät động của Tổ bæu cử. 

Câu 183. Những phiếu bæu cử nào là phiếu 

bæu cử hợp lệ? 

Trâ lời: 

V÷ nguyön tíc, phiøu bæu cử hợp lû là phiøu đáp 
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ứng đủ các đi÷u kiûn sau đåy:  

- Phiøu theo méu quy định do Tổ bæu cử phát ra. 

- Phiøu có đóng dçu của Tổ bæu cử. 

- Phiøu bæu đủ hoðc ýt hơn số lượng đäi biùu đã çn 

định cho đơn vị bæu cử. 

- Phiøu không ghi thöm tön người khác ngoài danh 

sách những người ứng cử hoðc ghi thöm nội dung khác. 

Tổ bæu cử có trách nhiûm hướng dén cụ thù cử tri 

cách thức bỏ phiøu đù bâo đâm phiøu bæu cử hợp lû. 

Theo các hướng dén täi Thông tư số 01/2021/TT-BNV 

của Bộ Nội vụ và hướng dén của Hội đồng bæu cử quốc 

gia, nøu cử tri không týn nhiûm người ứng cử nào thü 

gäch ngang giữa câ họ và tön người ứng cử đó (gäch đñ 

lön hàng họ và tön người ứng cử); không khoanh tròn, 

gäch chòo, gäch dưới, gäch trön hàng họ và tön người 

ứng cử; không được đánh dçu trön phiøu bæu; không 

được viøt thöm, không được ghi tön người ngoài danh 

sách ứng cử vào phiøu bæu; không được bæu quá số đäi 

biùu được çn định trong phiøu bæu; không được đù 

nguyên phiøu bæu đối với phiøu bæu có số dư người ứng 

cử (không gäch tön người ứng cử nào) hoðc gäch tçt câ 

người ứng cử trong phiøu bæu. Tuy nhiön, trường hợp 

trön phiøu gäch chòo, gäch xiön, gäch dọc hoðc gäch 

ngang nhưng gäch høt họ và tön của người ứng cử thü 

vén được týnh là phiøu hợp lû. 
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Trường hợp người ứng cử có hai tön (tön khai sinh, 

tön thường gọi) hoðc có chức vị, pháp danh, pháp hiûu 

theo tôn giáo, nøu cử tri không týn nhiûm người này, thü 

cæn hướng dén cho cử tri gäch tçt câ tön khai sinh, tön 

thường gọi hoðc chức vị, pháp danh, pháp hiûu tôn giáo 

của ứng cử viön đó. Tuy nhiön, nøu cử tri chþ gäch một 

dòng tön khai sinh hoðc tön thường gọi; chþ gäch một 

dòng tön khai sinh hoðc một dòng chức vị, pháp danh, 

pháp hiûu (đối với chức síc tôn giáo) thü phiøu bæu đó 

vén được týnh là hợp lû. 

Tương tự như vêy, trường hợp bön cänh họ và tön 

của người ứng cử có câ ngày tháng nëm sinh đðt trong 

ngoðc đơn () do những người ứng cử trong danh sách 

ghi trön phiøu có câ họ, tön và tön đûm giống nhau, nøu 

cử tri không týn nhiûm người này, thü cæn gäch høt câ 

họ và tön và ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc đơn. 

Tuy nhiön, nøu cử tri chþ gäch họ và tön mà không gäch 

ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc đơn thü phiøu bæu 

đó vén được týnh là hợp lû. 

Câu 184. Những phiếu bæu cử nào là phiếu 

kh ng hợp lệ? 

Trâ lời: 

Những phiøu bæu cử không hợp lû là: 

- Phiøu không theo méu quy định do Tổ bæu cử 

phát ra. 
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- Phiøu không có dçu của Tổ bæu cử. 

- Phiøu đù số người được bæu nhi÷u hơn số lượng 

đäi biùu được bæu đã çn định cho đơn vị bæu cử. 

- Phiøu gäch xóa họ, tön của tçt câ những người ứng 

cử; phiøu ghi thöm tön người ngoài danh sách những 

người ứng cử hoðc phiøu có ghi thöm nội dung khác. 

Trong quá trünh kiùm phiøu, nøu phát hiûu có 

phiøu bæu cử được cho là không hợp lû thü Tổ trưởng Tổ 

bæu cử đưa ra đù toàn Tổ xem xòt, quyøt định. Tổ bæu 

cử không được gäch xóa hoðc sửa các tön, nội dung ghi 

trön phiøu bæu. 

Câu 185. Việc kiểm đếm số phiếu bæu cho 

tÿng ngþời ứng cử đþợc Tổ bæu cử thực hiện nhþ 

thế nào? 

Trâ lời: 

Viûc kiùm phiøu bæu cho từng người ứng cử chþ 

thực hiûn đối với những phiøu hợp lû. Các phiøu bæu 

hợp lû được xøp thành các loäi, gồm: Loäi phiøu bæu 01 

đäi biùu; loäi phiøu bæu 02 đäi biùu; loäi phiøu bæu 03 

đäi biùu,... 

Tổ bæu cử kiùm phiøu theo từng loäi phiøu bæu đù 

làm cën cứ xác định số phiøu bæu cho từng người ứng cử. 

Đù viûc kiùm phiøu được chýnh xác, Tổ bæu cử phån 

công ýt nhçt 03 người kiùm phiøu, gồm: 01 người đọc, 01 
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người ghi, 01 người kiùm tra viûc đọc và ghi. Cách ghi 

số phiøu cho từng người ứng cử tham khâo theo cách vô 

læn lượt các hünh vuông và 01 đường chòo, cứ 05 phiøu 

täo thành một hünh vuông có 01 đường chòo. 

Câu 186. Việc tính và ghi tỷ lệ phæn trëm  %  

trong các biên bân kết quâ bæu cử đþợc thể hiện 

nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Tỷ lû phæn trëm (%) trong các biön bân køt quâ bæu 

cử được xác định đøn số ở hàng thêp phån thứ hai (chữ 

số thứ hai sau dçu thêp phån) và được làm tròn số đù 

bâo đâm tổng tỷ lû phæn trëm của các tiöu chý, thành 

phæn là 100%. Nøu chữ số thứ ba sau dçu thêp phån là 

từ 5 trở lön thü được làm tròn lên thêm 01 đơn vị vào 

chữ số ở hàng thêp phån thứ hai. Vý dụ: 22,566% thü 

được làm tròn thành 22,57%. 

Câu 187. Nguyên tíc xác đðnh ngþời trúng cử 

đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Nguyön tíc xác định người trúng cử được thực hiûn 

như sau: 

- Køt quâ bæu cử được týnh trön số phiøu bæu hợp lû 

và chþ được công nhên khi đã có quá một nửa tổng số cử 

tri trong danh sách cử tri täi đơn vị bæu cử tham gia 
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bæu cử, trừ trường hợp bæu cử läi mà số cử tri đi bæu cử 

vén chưa đät quá một nửa tổng số cử tri trong danh 

sách cử tri thü køt quâ bæu cử läi được công nhên mà 

không tổ chức bæu cử läi læn thứ hai. 

- Người trúng cử phâi là người ứng cử có số phiøu 

bæu đät quá một nửa tổng số phiøu bæu hợp lû. 

- Trường hợp số người ứng cử đät số phiøu bæu quá 

một nửa tổng số phiøu bæu hợp lû nhi÷u hơn số lượng 

đäi biùu mà đơn vị bæu cử được bæu thü những người 

trúng cử là những người có số phiøu bæu cao hơn. 

- Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhi÷u 

người được số phiøu bæu bìng nhau và nhi÷u hơn số 

lượng đäi biùu được bæu đã çn định cho đơn vị bæu cử 

thü người nhi÷u tuổi hơn là người trúng cử. 

Câu 188. Các khiếu näi, tố cáo täi chỗ về việc 

kiểm phiếu đþợc giâi quyết nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Những khiøu näi, tố cáo täi chỗ v÷ những hành vi 

có dçu hiûu vi phäm pháp luêt trong viûc kiùm phiøu do 

Tổ bæu cử nhên, giâi quyøt và ghi nội dung giâi quyøt 

vào biön bân. 

Trong trường hợp Tổ bæu cử không giâi quyøt được 

thü phâi ghi rõ ý kiøn của Tổ bæu cử vào biön bân giâi 

quyøt khiøu näi, tố cáo và chuyùn đøn Ban bæu cử 

tương ứng. 
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Câu 189. Biên bân kết quâ kiểm phiếu bæu cử 

cûa Tổ bæu cử ở khu vực bó phiếu gồm những nội 

dung gì? 

Trâ lời: 

Sau khi kiùm phiøu xong, Tổ bæu cử phâi lêp các 

loäi biön bân sau đåy:  

(1) Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cử đäi biùu 

Quốc hội täi khu vực bỏ phiøu (theo Méu số 20/HĐBC-

QH).  

(2) Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp tþnh täi khu vực bỏ phiøu (theo 

Méu số 25/HĐBC-HĐND).  

(3) Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp huyûn täi khu vực bỏ phiøu 

(theo Méu số 25/HĐBC-HĐND).  

(4) Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp xã täi khu vực bỏ phiøu (theo 

Méu số 25/HĐBC-HĐND). 

Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cử gồm các nội 

dung sau đåy: 

- Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiøu (theo danh 

sách cử tri täi khu vực bỏ phiøu được cêp nhêt đøn thời 

điùm bít đæu bỏ phiøu, thống kö riöng theo tổng số cử 

tri có quy÷n bæu cử đäi biùu ở cçp tương ứng). 
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- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiøu (riêng cho 

mỗi loäi bi n bân). 

- Số phiøu phát ra (riöng cho mỗi loäi biön bân). 

- Số phiøu thu vào (riöng cho mỗi loäi biön bân). 

- Số phiøu hợp lû (riöng cho mỗi loäi biön bân). 

- Số phiøu không hợp lû (ri ng cho mỗi loäi bi n bân). 

- Số phiøu bæu cho mỗi người ứng cử (ri ng cho mỗi 

loäi bi n bân). 

- Những khiøu näi, tố cáo nhên được; những khiøu 

näi, tố cáo đã giâi quyøt và køt quâ giâi quyøt (riêng 

cho mỗi loäi bi n bân). 

- Những khiøu näi, tố cáo chuyùn đøn từng loäi 

Ban bæu cử (tương ứng với từng loäi việc bæu cử cụ thể). 

Viûc xác định tỷ lû phæn trëm cử tri đã tham gia bỏ 

phiøu so với tổng số cử tri trong từng loäi biön bân phâi 

cën cứ vào số cử tri đã tham gia bỏ phiøu so với tổng số 

cử tri có quy÷n bæu cử đäi biùu Quốc hội, tổng số cử tri 

có quy÷n bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở từng cçp. 

Mỗi loäi biön bân được lêp thành 03 bân, có chữ ký 

của Tổ trưởng, Thư ký Tổ bæu cử và 02 cử tri được mời 

chứng kiøn viûc kiùm phiøu. Biön bân được gửi đøn Ban 

bæu cử tương ứng và Ủy ban nhån dån, Ban Thường 

trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cçp xã chậm 

nhất là ngày 26 tháng 5 năm 2021 (hoðc 03 ngày sau 

ngày bæu cử).  
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Câu 190. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cử 

cûa Ban bæu cử đäi biểu Quốc hội ở đơn vð bæu cử 

gồm những nội dung gì?  

Trâ lời: 

Sau khi nhên, kiùm tra biön bân køt quâ kiùm 

phiøu bæu cử của các Tổ bæu cử và tünh hünh tiøp nhên, 

giâi quyøt khiøu näi, tố cáo (nøu có), Ban bæu cử đäi 

biùu Quốc hội lêp biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bæu cử mà münh phụ 

trách (theo méu 21/HĐBC-QH). 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV täi đơn vị bæu cử đäi biùu Quốc hội gồm các 

nội dung sau đåy: 

- Số lượng đäi biùu Quốc hội được bæu đã çn định 

cho đơn vị bæu cử. 

- Số lượng người ứng cử đäi biùu Quốc hội. 

- Tổng số cử tri của đơn vị bæu cử. 

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiøu, tỷ lû so với 

tổng số cử tri của đơn vị bæu cử. 

- Số phiøu phát ra. 

- Số phiøu thu vào. 

- Số phiøu hợp lû. 

- Số phiøu không hợp lû. 
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- Số phiøu bæu cho mỗi người ứng cử (có tỷ lû % so 

với tổng số phiøu hợp lû). 

- Danh sách những người trúng cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV täi đơn vị bæu cử.  

- Tóm tít những viûc xây ra, kiøn nghị v÷ viûc bæu 

cử thöm, bæu cử läi (nøu có). 

- Những khiøu näi, tố cáo do các Tổ bæu cử giâi 

quyøt; những khiøu näi, tố cáo do Ban bæu cử đäi biùu 

Quốc hội giâi quyøt. 

- Những khiøu näi, tố cáo chuyùn đøn Ủy ban bæu 

cử, Hội đồng bæu cử quốc gia. 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử bæu cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV ở đơn vị bæu cử được lêp thành 03 

bân, có chữ ký của Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban 

bæu cử. Biön bân được gửi đøn Hội đồng bæu cử quốc 

gia, Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tþnh chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 

2021 (hoðc 05 ngày sau ngày bæu cử).  

Câu 191. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cử đäi 

biểu Hội đồng nhån dån cçp tînh nhiệm kỳ 2021-

2026 cûa Ban bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån 

cçp tînh gồm những nội dung gì? 

Trâ lời: 

Sau khi nhên, kiùm tra biön bân køt quâ kiùm phiøu 
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bæu cử của các Tổ bæu cử và tünh hünh tiøp nhên, giâi 

quyøt khiøu näi, tố cáo (nøu có), Ban bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp tþnh lêp biön bân xác định køt 

quâ bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh nhiûm 

kỳ 2021-2016 ở đơn vị bæu cử mà münh phụ trách (theo 

méu 26/HĐBC-HĐND). 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh nhiûm kỳ 2021-2026 của Ban 

bæu cử ở đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

tþnh gồm những nội dung sau đåy: 

- Số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh 

được bæu đã çn định cho đơn vị bæu cử. 

- Số lượng người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån cçp tþnh. 

- Tổng số cử tri của đơn vị bæu cử. 

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiøu, tỷ lû so với 

tổng số cử tri của đơn vị bæu cử. 

- Số phiøu phát ra. 

- Số phiøu thu vào. 

- Số phiøu hợp lû. 

- Số phiøu không hợp lû. 

- Số phiøu bæu cho mỗi người ứng cử (có tỷ lû % so 

với tổng số phiøu hợp lû). 
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- Danh sách những người trúng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh nhiûm kỳ 2021-2026 täi đơn vị 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh. 

- Tóm tít những viûc xây ra, kiøn nghị v÷ viûc bæu 

cử thöm, bæu cử läi (nøu có). 

- Những khiøu näi, tố cáo do các Tổ bæu cử giâi 

quyøt; những khiøu näi, tố cáo do Ban bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp tþnh giâi quyøt; những khiøu 

näi, tố cáo chuyùn đøn Ủy ban bæu cử ở cçp tþnh, Hội 

đồng bæu cử quốc gia. 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh ở đơn vị bæu cử được lêp thành 

04 bân, có chữ ký của Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban 

bæu cử. Biön bân được gửi đøn Ủy ban bæu cử ở cçp 

tþnh, Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban nhån 

dån, Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût 

Nam cçp tþnh chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 

2021 (hoðc 05 ngày sau ngày bæu cử). 

Câu 192. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cử đäi 

biểu Hội đồng nhån dån cçp huyện nhiệm kỳ 

2021-2026 cûa Ban bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån 

dån cçp huyện gồm những nội dung gì? 

Trâ lời: 

Sau khi nhên, kiùm tra biön bân køt quâ kiùm phiøu 
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bæu cử của các Tổ bæu cử và tünh hünh tiøp nhên, giâi 

quyøt khiøu näi, tố cáo (nøu có), Ban bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp huyûn lêp biön bân xác định 

køt quâ bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn 

nhiûm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bæu cử mà münh phụ 

trách (theo méu 26/HĐBC-HĐND). 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp huyûn nhiûm kỳ 2021-2026 của Ban 

bæu cử ở đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

huyûn gồm những nội dung sau đåy: 

- Số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn 

được çn định cho đơn vị bæu cử. 

- Số lượng người ứng cử. 

- Tổng số cử tri của đơn vị bæu cử có quy÷n bæu cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn. 

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiøu, tỷ lû so với 

tổng số cử tri của đơn vị bæu cử. 

- Số phiøu phát ra. 

- Số phiøu thu vào. 

- Số phiøu hợp lû. 

- Số phiøu không hợp lû. 

- Số phiøu bæu cho mỗi người ứng cử (có tỷ lû % so 

với tổng số phiøu hợp lû). 
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- Danh sách những người trúng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp huyûn nhiûm kỳ 2021-2026 täi đơn 

vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn. 

- Tóm tít những viûc xây ra, kiøn nghị v÷ viûc bæu 

cử thöm, bæu cử läi (nøu có). 

- Những khiøu näi, tố cáo do các Tổ bæu cử giâi 

quyøt; những khiøu näi, tố cáo do Ban bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp huyûn giâi quyøt; những khiøu 

näi, tố cáo chuyùn đøn Ủy ban bæu cử ở cçp huyûn. 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp huyûn ở đơn vị bæu cử được lêp 

thành 04 bân, có chữ ký của Trưởng ban, các Phó 

Trưởng Ban bæu cử. Biön bân được gửi đøn Ủy ban bæu 

cử ở cçp huyûn, Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy 

ban nhån dån, Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cçp huyûn chậm nhất là ngày 28 

tháng 5 năm 2021 (hoðc 05 ngày sau ngày bæu cử). 

Câu 193. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cử đäi 

biểu Hội đồng nhån dån cçp xã nhiệm kỳ 2021-

2026 cûa Ban bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån 

cçp xã gồm những nội dung gì? 

Trâ lời: 

Sau khi nhên, kiùm tra biön bân køt quâ kiùm 

phiøu bæu cử của các Tổ bæu cử và tünh hünh tiøp nhên, 
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giâi quyøt khiøu näi, tố cáo (nøu có), Ban bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp xã lêp biön bân xác định 

køt quâ bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã 

nhiûm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bæu cử mà münh phụ 

trách (theo méu 26/HĐBC-HĐND). 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp xã nhiûm kỳ 2021-2026 của Ban 

bæu cử ở đơn vị bæu cử Hội đồng nhån dån cçp xã gồm 

những nội dung sau đåy: 

- Số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã được 

bæu đã çn định cho đơn vị bæu cử. 

- Số lượng người ứng cử. 

- Tổng số cử tri của đơn vị bæu cử có quy÷n bæu cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã. 

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiøu, tỷ lû so với 

tổng số cử tri của đơn vị bæu cử. 

- Số phiøu phát ra. 

- Số phiøu thu vào. 

- Số phiøu hợp lû. 

- Số phiøu không hợp lû. 

- Số phiøu bæu cho mỗi người ứng cử (có tỷ lû % so 

với tổng số phiøu hợp lû). 

- Danh sách những người trúng cử đäi biùu Hội 
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đồng nhån dån cçp xã nhiûm kỳ 2021-2026 täi đơn vị 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã. 

- Tóm tít những viûc xây ra, kiøn nghị v÷ viûc bæu 

cử thöm, bæu cử läi (nøu có). 

- Những khiøu näi, tố cáo do các Tổ bæu cử giâi 

quyøt; những khiøu näi, tố cáo do Ban bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp xã giâi quyøt; những khiøu näi, 

tố cáo chuyùn đøn Ủy ban bæu cử ở cçp xã. 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp xã ở đơn vị bæu cử được lêp thành 

04 bân, có chữ ký của Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban 

bæu cử. Biön bân được gửi đøn Ủy ban bæu cử ở cçp xã, 

Thường trực Hội đồng nhån dån, Ủy ban nhån dån, 

Ban Thường trực Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam 

cçp xã chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2021 (hoðc 

05 ngày sau ngày bæu cử).  

Câu 194. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cử đäi 

biểu Quốc hội cûa Ủy ban bæu cử ở tînh, thành 

phố trực thuộc Trung þơng gồm những nội dung 

gì? 

Trâ lời: 

Sau khi nhên, kiùm tra biön bân xác định køt quâ 

bæu cử đäi biùu Quốc hội của các Ban bæu cử đäi biùu 

Quốc hội và giâi quyøt khiøu näi, tố cáo (nøu có), Ủy 
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ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương lêp 

biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV ở địa phương (theo Méu số 22/HĐBC-QH). 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV của Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương gồm các nội dung sau đåy: 

- Số lượng đơn vị bæu cử. 

- Số lượng người ứng cử. 

- Tổng số cử tri của tþnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiøu, tỷ lû so với 

tổng số cử tri của địa phương. 

- Số phiøu hợp lû. 

- Số phiøu không hợp lû. 

- Số phiøu bæu cho mỗi người ứng cử (có tỷ lû % so 

với tổng số phiøu hợp lû). 

- Danh sách những người trúng cử theo từng đơn vị 

bæu cử (có tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ). 

- Những khiøu näi, tố cáo do Tổ bæu cử, Ban bæu cử 

đäi biùu Quốc hội đã giâi quyøt. 

- Những viûc quan trọng đã xây ra và køt quâ giâi 

quyøt. 

- Những khiøu näi, tố cáo do Ủy ban bæu cử ở tþnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đã giâi quyøt. 
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- Những khiøu näi, tố cáo và kiøn nghị chuyùn đøn 

Hội đồng bæu cử quốc gia. 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương được 

lêp thành 04 bân, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch Ủy ban bæu cử. Biön bân được gửi đøn Hội đồng 

bæu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban 

Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam, Ủy ban Mðt 

trên Tổ quốc Viût Nam cçp tþnh chậm nhất là ngày 

30 tháng 5 năm 2021 (hoðc 07 ngày sau ngày bæu cử). 

Câu 195. Bæu cử thêm là gì? Việc bæu cử thêm 

đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Trong cuộc bæu cử đæu tiön täi một đơn vị bæu cử 

đäi biùu Quốc hội, nøu số người trúng cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV chưa đủ số lượng đäi biùu được bæu đã çn 

định cho đơn vị bæu cử đó thü Ban bæu cử đäi biùu Quốc 

hội phâi ghi rõ vào biön bân xác định køt quâ bæu cử và 

báo cáo ngay cho Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có liön quan đù đ÷ nghị Hội đồng bæu 

cử quốc gia xem xòt, quyøt định viûc bæu cử thöm đäi 

biùu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bæu cử đó. 

Trong cuộc bæu cử đæu tiön täi một đơn vị bæu cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån, nøu số người trúng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån của cçp đó nhiûm kỳ 2021-

2026 chưa đủ hai phæn ba số lượng đäi biùu được bæu đã 
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çn định cho đơn vị bæu cử này thü Ban bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån của cçp tương ứng phâi ghi rõ vào 

biön bân xác định køt quâ bæu cử và báo cáo ngay cho 

Ủy ban bæu cử chịu trách nhiûm tổ chức bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån ở cçp đó đù quyøt định ngày bæu cử 

thöm ở đơn vị bæu cử đó.  

Trong trường hợp bæu cử thöm thü ngày bæu cử được 

tiøn hành chêm nhçt là 15 ngày sau ngày bæu cử đæu 

tiön. Trong cuộc bæu cử thöm, cử tri chþ chọn bæu trong 

danh sách những người ứng cử täi cuộc bæu cử đæu tiön 

nhưng không trúng cử. Người trúng cử là người được quá 

một nửa tổng số phiøu bæu hợp lû và có số phiøu bæu cao 

hơn. Nøu bæu cử thöm mà vén chưa đủ số lượng đäi biùu 

được bæu đã çn định cho đơn vị bæu cử thü không tổ chức 

bæu cử thöm læn thứ hai. Đơn vị bæu cử đó được xác định 

là đơn vị bæu cử thiøu đäi biùu (tức là sau khi đã tổ chức 

bæu cử thöm mà vén không bæu được đủ số đäi biùu đã 

được çn định cho đơn vị bæu cử đó). 

Danh sách cử tri của cuộc bæu cử thöm được lêp 

theo danh sách cử tri trong cuộc bæu cử đæu tiön. 

Câu 196. Bæu cử läi là gì? Việc bæu cử läi đþợc 

thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Bæu cử läi là viûc bæu cử được thực hiûn ở các đơn 

vị bæu cử mà täi cuộc bæu cử đæu tiön, số cử tri đi bỏ 

phiøu täi đơn vị bæu cử chưa đät quá một nửa tổng số 
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cử tri ghi trong danh sách cử tri hoðc viûc bæu cử được 

thực hiûn ở khu vực bỏ phiøu, đơn vị bæu cử có vi phäm 

pháp luêt nghiöm trọng trong cuộc bæu cử đæu tiön và 

køt quâ bæu cử bị hủy bỏ theo quyøt định của Hội đồng 

bæu cử quốc gia. 

Đối với bæu cử đäi biùu Quốc hội, Ủy ban bæu cử ở 

tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cën cứ vào biön 

bân do Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội chuyùn đøn, đ÷ 

nghị Hội đồng bæu cử quốc gia xem xòt, quyøt định viûc 

bæu cử läi đäi biùu Quốc hội ở đơn vị bæu cử có số cử tri 

đi bỏ phiøu chưa đät quá một nửa tổng số cử tri ghi 

trong danh sách cử tri hoðc køt quâ bæu cử læn đæu bị 

hủy bỏ do có vi phäm pháp luêt nghiöm trọng. 

Đối với bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån, Ủy ban 

bæu cử chịu trách nhiûm tổ chức bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån quyøt định ngày bæu cử läi đäi biùu Hội 

đồng nhån dån ở đơn vị bæu cử có số cử tri đi bỏ phiøu 

chưa đät quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh 

sách cử tri sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của 

Hội đồng bæu cử quốc gia hoðc køt quâ bæu cử læn đæu 

bị Hội đồng bæu cử quốc gia hủy bỏ do có vi phäm pháp 

luêt nghiöm trọng. 

Trong trường hợp bæu cử läi thü ngày bæu cử được 

tiøn hành chêm nhçt là 15 ngày sau ngày bæu cử đæu 

tiön. Trong cuộc bæu cử läi, cử tri chþ chọn bæu trong 

danh sách những người ứng cử täi cuộc bæu cử đæu tiön. 

Nøu bæu cử läi mà số cử tri đi bæu cử vén chưa đät quá 
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một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thü køt 

quâ bæu cử läi được công nhên mà không tổ chức bæu cử 

läi læn thứ hai. 

Danh sách cử tri của cuộc bæu cử läi được lêp theo 

danh sách cử tri trong cuộc bæu cử đæu tiön. 

Câu 197. Trong trþờng hợp phâi tổ chức bæu 

cử thêm, bæu cử läi thì thời hän gửi biên bân xác 

đðnh kết quâ bæu cử cüng nhþ việc mốc tính thời 

hän gửi biên bân xác đðnh kết quâ bæu cử đäi 

biểu Quốc hội ở tînh, thành phố trực thuộc Trung 

þơng đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội 

ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương là biön bân 

duy nhçt xác định køt quâ bæu cử và danh sách những 

người trúng cử đäi biùu Quốc hội ở từng đơn vị bæu cử 

của một tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do 

vêy, trong trường hợp trön địa bàn tþnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có những đơn vị bæu cử phâi tiøn 

hành bæu cử thöm hoðc đơn vị bæu cử, khu vực bỏ phiøu 

phâi tiøn hành bæu cử läi, thü Ủy ban bæu cử ở tþnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chưa lêp Biön bân 

xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội ở tþnh, thành 

phố münh (theo Méu số 22/HĐBC-QH) mà khèn trương 

có báo cáo bìng vën bân gửi Hội đồng bæu cử quốc gia 
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đ÷ nghị xem xòt, quyøt định viûc bæu cử thöm, bæu cử 

läi ở đơn vị bæu cử. Nội dung báo cáo cæn nöu cụ thù số 

lượng đơn vị bæu cử, tổng số cử tri, số cử tri tham gia bỏ 

phiøu täi địa phương; các đơn vị bæu cử có số cử tri đi bỏ 

phiøu chưa đät quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị 

bæu cử hoðc đơn vị bæu cử, khu vực bỏ phiøu có vi phäm 

pháp luêt nghiöm trọng, phâi tổ chức bæu cử läi; các 

đơn vị bæu cử có số người trúng cử ýt hơn số đäi biùu 

Quốc hội được bæu do Hội đồng bæu cử quốc gia çn định, 

phâi tổ chức bæu cử thöm,... 

Trường hợp Hội đồng bæu cử quốc gia quyøt định 

bæu cử thöm, bæu cử läi ở đơn vị bæu cử, thü thời hän đù 

gửi Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội 

ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương đøn các cơ quan, 

tổ chức hữu quan vén thực hiûn theo quy định tương 

ứng của Luêt Bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội 

đồng nhån dån nhưng mốc týnh thời hän là kù từ ngày 

hoàn thành viûc bỏ phiøu trön địa bàn đơn vị hành 

chýnh cçp tþnh (tức ngày bæu cử läi, ngày bæu cử thöm).  

Câu 198. Biên bân tổng kết cuộc bæu cử đäi 

biểu Quốc hội gồm những nội dung gì? 

Trâ lời: 

Sau khi nhên, kiùm tra biön bân xác định køt quâ 

bæu cử của các Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội, Ủy ban 

bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giâi 
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quyøt khiøu näi, tố cáo (nøu có), Hội đồng bæu cử quốc gia 

lêp biên bân tổng køt cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV trong câ nước. 

Biön bân tổng køt cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV có các nội dung sau đåy: 

- Tổng số đäi biùu Quốc hội được bæu. 

- Tổng số người ứng cử. 

- Tổng số cử tri trong câ nước. 

- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiøu, tỷ lû so với 

tổng số cử tri trong câ nước. 

- Số phiøu hợp lû. 

- Số phiøu không hợp lû. 

- Số phiøu bæu cho mỗi người ứng cử. 

- Danh sách những người trúng cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV theo từng đơn vị bæu cử. 

- Những viûc quan trọng đã xây ra và køt quâ giâi 

quyøt. 

- Những khiøu näi, tố cáo do Hội đồng bæu cử quốc 

gia đã giâi quyøt. 

Biön bân tổng køt cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội 

được lêp thành 05 bân, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch Hội đồng bæu cử quốc gia. Biön bân được gửi 

đøn Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chýnh phủ, Ủy ban 

Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam và trünh Quốc 

hội khóa mới. 
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Câu 199.  Biên bân tổng kết cuộc bæu cử đäi 

biểu Hội đồng nhån dån nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 

những nội dung gì? 

Trâ lời: 

Sau khi nhên, kiùm tra biön bân xác định køt quâ 

bæu cử của các Ban bæu cử và giâi quyøt khiøu näi, tố 

cáo (nøu có), Ủy ban bæu cử ở từng cçp lêp biön bân tổng 

køt cuộc bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån mà münh 

chịu trách nhiûm tổ chức (theo Méu số 27/HĐBC-HĐND). 

Biön bân tổng køt cuộc bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026 có các nội dung sau đåy: 

- Tổng số đäi biùu Hội đồng nhån dån được bæu của 

đơn vị hành chýnh. 

- Tổng số người ứng cử. 

- Tổng số cử tri của đơn vị hành chýnh có quy÷n 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp tương ứng. 

-  Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiøu, tỷ lû so với 

tổng số cử tri của đơn vị hành chýnh có quy÷n bæu cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån ở cçp tương ứng. 

- Số phiøu hợp lû. 

- Số phiøu không hợp lû. 

- Số phiøu bæu cho mỗi người ứng cử (có tỷ lû % so 

với tổng số phiøu hợp lû). 
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- Danh sách những người trúng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån theo từng đơn vị bæu cử (có tỷ lệ % so 

với tổng số phiếu hợp lệ). 

- Những viûc quan trọng đã xây ra và køt quâ giâi 

quyøt. 

- Những khiøu näi, tố cáo do Ủy ban bæu cử đã giâi 

quyøt. 

Biön bân tổng køt cuộc bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån được lêp thành 06 bân, có chữ ký của Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bæu cử. Biön bân tổng 

køt cuộc bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn, 

cçp xã được gửi đøn Hội đồng nhån dån, Ủy ban nhån 

dån, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc Viût Nam cùng cçp và 

cçp trön trực tiøp. Biön bân tổng køt cuộc bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh được gửi đøn Hội đồng 

nhån dån, Ủy ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tổ quốc 

Viût Nam cùng cçp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chýnh 

phủ, Ủy ban Trung ương Mðt trên Tổ quốc Viût Nam. 

Câu 200. Việc c ng bố kết quâ bæu cử, danh 

sách những ngþời trúng cử đäi biểu Quốc hội khòa 

XV, đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp nhiệm kỳ 

2021-2026 đþợc tiến hành vào thời điểm nào? 

Trâ lời: 

Hội đồng bæu cử quốc gia cën cứ vào biön bân tổng 

køt cuộc bæu cử trong câ nước công bố køt quâ bæu cử và 
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danh sách những người trúng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp tþnh chậm nhất là ngày 12 tháng 6 

năm 2021 (hoðc 20 ngày sau ngày bæu cử). 

Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương cën cứ vào biön bân tổng køt cuộc bæu cử công bố 

køt quâ bæu cử và danh sách những người trúng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh chậm nhất là ngày 

02 tháng 6 năm 2021 (hoðc 10 ngày sau ngày bæu cử). 

Ủy ban bæu cử ở huyûn, quên, thị xã, thành phố 

thuộc tþnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

Trung ương cën cứ vào biön bân tổng køt cuộc bæu cử 

công bố køt quâ bæu cử và danh sách những người 

trúng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn chậm 

nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2021 (hoðc 10 ngày sau 

ngày bæu cử). 

Ủy ban bæu cử ở xã, phường, thị trçn cën cứ vào 

biön bân tổng køt cuộc bæu cử công bố køt quâ bæu cử 

và danh sách những người trúng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp xã chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm 

2021 (hoðc 10 ngày sau ngày bæu cử). 

Câu 201. Thời hän giâi quyết khiếu näi về kết 

quâ bæu cử đþợc quy đðnh nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Khiøu näi v÷ køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội phâi 
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được gửi đøn Hội đồng bæu cử quốc gia chêm nhçt là 05 

ngày kù từ ngày công bố køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc 

hội. Khiøu näi v÷ køt quâ bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån phâi được gửi đøn Ủy ban bæu cử chêm nhçt 

là 05 ngày kù từ ngày công bố køt quâ bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån. 

Hội đồng bæu cử quốc gia có trách nhiûm xem xòt, 

giâi quyøt khiøu näi v÷ køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc 

hội trong thời hän 30 ngày kù từ ngày nhên được khiøu 

näi. Ủy ban bæu cử có trách nhiûm xem xòt, giâi quyøt 

khiøu näi v÷ køt quâ bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

trong thời hän 20 ngày kù từ ngày nhên được khiøu näi. 

Quyøt định giâi quyøt khiøu näi của Hội đồng bæu 

cử quốc gia, Ủy ban bæu cử là quyøt định cuối cùng. 

Câu 202. Việc xác nhên tþ cách cûa ngþời 

trúng cử đäi biểu Quốc hội khòa XV, đäi biểu Hội 

đồng nhån dån nhiệm kỳ 2021-2026 đþợc thực 

hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Cën cứ vào køt quâ tổng køt bæu cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV, køt quâ giâi quyøt khiøu näi, tố cáo liön 

quan đøn người trúng cử đäi biùu Quốc hội, Hội đồng 

bæu cử quốc gia tiøn hành xác nhên tư cách của người 

trúng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, cçp Giçy chứng 
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nhên đäi biùu Quốc hội khóa XV cho người trúng cử và 

báo cáo Quốc hội khóa XV v÷ køt quâ xác nhên tư cách 

đäi biùu Quốc hội täi kỳ họp đæu tiön của Quốc hội. 

Cën cứ vào køt quâ tổng køt bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026 ở cçp münh, køt 

quâ giâi quyøt khiøu näi, tố cáo liön quan đøn người 

trúng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån, Ủy ban bæu cử 

các cçp tiøn hành xác nhên tư cách của người trúng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026 của 

cçp mà münh chịu trách nhiûm tổ chức bæu cử, cçp Giçy 

chứng nhên đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 

2021-2026 cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng 

nhån dån khóa mới v÷ køt quâ xác nhên tư cách đäi 

biùu Hội đồng nhån dån täi kỳ họp đæu tiön của Hội 

đồng nhån dån. 

Trường hợp có đơn thư tố cáo đối với người trúng cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån nhưng chưa có køt luên, 

køt quâ xác minh, trâ lời chýnh thức của cơ quan, tổ 

chức có thèm quy÷n, thü Ủy ban bæu cử các cçp vén tiøn 

hành viûc xác nhên tư cách của người trúng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån ở cçp münh cën cứ vào các tài liûu, 

køt luên hiûn có. Các nội dung tố cáo chưa có køt luên 

hoðc chưa được giâi quyøt được chuyùn cho Thường trực 

Hội đồng nhån dån khóa mới đù tiøp tục xem xòt, giâi 

quyøt theo thèm quy÷n.  



309 

Trường hợp cơ quan chức nëng đã có køt luên kiùm 

tra khîng định người trúng cử đäi biùu Hội đồng nhân 

dân có vi phäm và bị xử lý kỷ luêt với hình thức từ 

khiùn trách trở lên thì Ủy ban bæu cử cæn xem xét, 

đánh giá cụ thù v÷ tính chçt, mức độ của hành vi vi 

phäm. Nøu đó là hành vi vi phäm pháp luêt, không phù 

hợp với tiêu chuèn của đäi biùu Hội đồng nhân dân là 

phâi có phèm chçt đäo đức tốt, cæn, kiûm, liêm, chính, 

chí công vô tư, gương méu chçp hành pháp luêt đã được 

quy định täi khoân 2 Đi÷u 7 của Luêt Tổ chức chính 

quy÷n địa phương thì Ủy ban bæu cử không công nhên 

tư cách đäi biùu Hội đồng nhån dån đối với người này. 

Trường hợp sau khi người trúng cử đã được xác 

nhên tư cách đäi biùu Hội đồng nhån dån mà cơ quan 

chức nëng mới có køt luên khîng định người này có vi 

phäm pháp luêt, không đáp ứng đủ tiêu chuèn của đäi 

biùu Hội đông nhån dån, không xứng đáng với sự tín 

nhiûm của Nhån dån thü Thường trực Hội đồng nhân 

dân khóa mới sô xem xét, quyøt định viûc tự mình báo 

cáo đù Hội đồng nhân dân bãi nhiûm đäi biùu Hội đồng 

nhân dân hoðc theo đ÷ nghị của Ủy ban Mðt trên Tổ 

quốc Viût Nam cùng cçp báo cáo đù cử tri bãi nhiûm đäi 

biùu Hội đồng nhån dån đối với người có vi phäm theo 

quy định täi Đi÷u 102 của Luêt Tổ chức chính quy÷n 

địa phương. 
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Câu 203. Thế nào là bæu cử bổ sung? Việc bæu 

cử bổ sung đþợc thực hiện khi nào? 

Trâ lời: 

Bæu cử bổ sung là viûc tổ chức bæu cử trong thời 

gian giữa nhiûm kỳ của Quốc hội hoðc Hội đồng nhån 

dån đù bæu thöm số đäi biùu thiøu hụt so với tổng số đäi 

biùu Quốc hội được bæu trong nhiûm kỳ (500 đäi biùu) 

hoðc so với tổng số đäi biùu Hội đồng nhån dån được 

bæu ở đæu nhiûm kỳ của đơn vị hành chýnh theo quy 

định của Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương. 

Viûc bæu cử bổ sung đäi biùu Quốc hội trong nhiûm 

kỳ chþ được tiøn hành khi thời gian còn läi của nhiûm 

kỳ nhi÷u hơn 02 nëm và thiøu trön 10% tổng số đäi 

biùu Quốc hội đã được bæu ở đæu nhiûm kỳ. 

Viûc bæu cử bổ sung đäi biùu Hội đồng nhån dån 

trong nhiûm kỳ chþ được tiøn hành khi thời gian còn läi 

của nhiûm kỳ nhi÷u hơn 18 tháng và đáp ứng một trong 

các đi÷u kiûn sau đåy:  

- Hội đồng nhån dån thiøu trön một phæn ba tổng 

số đäi biùu Hội đồng nhån dån đã được bæu ở đæu 

nhiûm kỳ. 

- Đơn vị hành chýnh mới được thành lêp trön cơ sở 

nhêp, chia, đi÷u chþnh địa giới các đơn vị hành chýnh 

hiûn có có số lượng đäi biùu Hội đồng nhån dån không 

đủ hai phæn ba tổng số đäi biùu được bæu theo quy định 
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của Luêt Tổ chức chýnh quy÷n địa phương. 

Quốc hội quyøt định và công bố ngày bæu cử bổ 

sung đäi biùu Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quyøt định và công bố ngày bæu cử bổ sung đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh; Thường trực Hội đồng nhån 

dån cçp tþnh quyøt định và công bố ngày bæu cử bổ 

sung đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn, cçp xã. 

Câu 204. Việc niêm phong, quân lý phiếu bæu 

cử sau khi kiểm phiếu đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Sau khi kiùm phiøu và lêp biön bân køt quâ kiùm 

phiøu, Tổ bæu cử tiøn hành niöm phong phiøu bæu cử 

theo từng loäi phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội, phiøu 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp, trong đó 

chia riöng số phiøu bæu cử hợp lû và số phiøu bæu cử 

không hợp lû. 

Toàn bộ số phiøu đã được niöm phong phâi được Tổ 

bæu cử cho vào hòm phiøu và làm thủ tục niöm phong 

hòm phiøu có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký Tổ bæu cử 

gửi Ủy ban nhån dån cçp xã. 

Ủy ban nhån dån cçp xã có trách nhiûm quân lý 

các loäi phiøu bæu cử của các Tổ bæu cử ở địa phương 

münh. Trong thời gian quân lý phiøu bæu cử theo quy 

định của pháp luêt v÷ lưu trữ (ýt nhçt là 05 nëm), nøu 
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không có ý kiøn bìng vën bân của cçp có thèm quy÷n thü 

tuyût đối không được mở và kiùm tra phiøu bæu cử đã 

được niöm phong. 

Câu 205. Việc lþu trữ, xử lý phiếu bæu và các 

tài liệu do Ủy ban bæu cử, Ban bæu cử, Tổ bæu cử 

chuyển đến đþợc xử lý nhþ thế nào?  

Trâ lời: 

Sau khi køt thúc bæu cử, Ủy ban bæu cử, Ban bæu 

cử, Tổ bæu cử có trách nhiûm bàn giao các loäi phiøu 

bæu cử, biön bân, tài liûu liön quan đøn công tác bæu cử 

đøn Ủy ban nhån dån cçp tương ứng đù bâo quân và 

lưu trữ theo quy định của pháp luêt v÷ lưu trữ. 

Thời gian lưu trữ ýt nhçt là 05 nëm đối với phiøu 

bæu cử và 10 nëm đối với các tài liûu khác. 

Câu 206. Sau khi kết thúc cuộc bæu cử, việc 

quân lý con dçu đþợc thực hiện nhþ thế nào? 

Trâ lời: 

Các méu dçu của các tổ chức phụ trách bæu cử đã 

được thiøt kø đù dùng låu dài trong tçt câ các cuộc bæu 

cử nhìm tiøt kiûm chi phý. Do đó, sau khi køt thúc cuộc 

bæu cử, các tổ chức phụ trách bæu cử có trách nhiûm 

bàn giao con dçu của tổ chức münh cho các cơ quan 

hành chính nhà nước đù lưu giữ, quân lý, tiøp tục sử 

dụng cho cuộc bæu cử tiøp theo. Cụ thù như sau: 
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- Các Tổ bæu cử, Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp xã và Ủy ban bæu cử ở cçp xã bàn giao 

các con dçu của tổ chức münh cho Ủy ban nhån dån cçp 

huyûn (qua Phòng Nội vụ) đù lưu giữ và quân lý; có 

biön bân giao nhên các con dçu bæu cử. 

- Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

huyûn và Ủy ban bæu cử ở cçp huyûn bàn giao con dçu 

của tổ chức münh cho Ủy ban nhån dån cùng cçp (qua 

Phòng Nội vụ) đù lưu giữ và quân lý; có biön bân giao 

nhên các con dçu bæu cử. 

- Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội, Ban bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh và Ủy ban bæu cử ở 

cçp tþnh bàn giao con dçu của tổ chức münh cho Ủy ban 

nhån dån cçp tþnh (qua Sở Nội vụ) đù lưu giữ và quân 

lý; có biön bân giao nhên các con dçu bæu cử. 
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Phụ lục 1  

DANH MỤC CÁC VĂN BÂN HƯỚNG DẪN  

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 

QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP  

NHIỆM KỲ 2021-2026 

STT Danh mục văn bản 

1 Hiến pháp năm 2013 

2 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân số 85/2015/QH13 

3 
Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14 

4 

Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/ 

QH14 

5 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/ 

QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14 

6 

Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô 

thị tại thành phố Hà Nội 

7 

Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô 

thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố  

Đà Nẵng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-119-2020-QH14-thi-diem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-Da-Nang-446273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-119-2020-QH14-thi-diem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-Da-Nang-446273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-119-2020-QH14-thi-diem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-Da-Nang-446273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-119-2020-QH14-thi-diem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-Da-Nang-446273.aspx
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8 

Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của 

Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

9 

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị 

về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 

10 
Nghị quyết số 118/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia 

11 

Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc 

hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

12 

Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ 

cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV 

13 

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, 

hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở 

thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người 

ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung 

14 

Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác 

định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng 

người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

15 
Nghị quyết số 1193/NQ-UBTVQH14 ngày 23/01/2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng 
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người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan 

nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu 

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

16 

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 

17 

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-

CP-ĐCTUBTW MTTQVN ngày 15/01/2021 giữa Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng 

dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử 

ĐBQH khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

18 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐBCQG ngày 16/9/2020 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia về việc ban hành Quy chế 

làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia 

19 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐBCQG ngày 16/9/2020 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia phân công thành viên Hội 

đồng bầu cử quốc gia 

20 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐBCQG ngày 21/9/2020 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Văn phòng 

Hội đồng bầu cử quốc gia và bổ nhiệm Chánh Văn 

phòng Hội đồng bầu cử quốc gia 

21 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐBCQG ngày 23/9/2020 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban 

Nhân sự 

22 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐBCQG ngày 23/9/2020 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo 
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23 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐBCQG ngày 23/9/2020 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban 

Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền 

24 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐBCQG ngày 23/9/2020 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban 

An ninh, trật tự và Y tế 

25 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng 

cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các 

mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

26 

Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của 

Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

27 

Thông tri số 12/TTr-MTTW-BTT ngày 18/01/2021 

của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

28 

Thông tri số 13/TT-MTTQ-BTT ngày 19/01/2021 của 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 

29 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 30/01/2021 của 

Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tri-13-TT-MTTW-BTT-2021-huong-dan-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tri-13-TT-MTTW-BTT-2021-huong-dan-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tri-13-TT-MTTW-BTT-2021-huong-dan-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tri-13-TT-MTTW-BTT-2021-huong-dan-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463153.aspx
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Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

30 

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện việc giải 

quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban 

kiểm tra các cấp 

31 

Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

32 

Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026   

33 

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

34 

Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-13-HD-UBKTTW-2020-giai-quyet-to-cao-khieu-nai-ve-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-458891.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-13-HD-UBKTTW-2020-giai-quyet-to-cao-khieu-nai-ve-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-458891.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-13-HD-UBKTTW-2020-giai-quyet-to-cao-khieu-nai-ve-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-458891.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-13-HD-UBKTTW-2020-giai-quyet-to-cao-khieu-nai-ve-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-458891.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4711-KH-BTTTT-2020-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4711-KH-BTTTT-2020-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4711-KH-BTTTT-2020-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4711-KH-BTTTT-2020-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-102-2020-TT-BTC-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-458470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-102-2020-TT-BTC-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-458470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-102-2020-TT-BTC-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-458470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-102-2020-TT-BTC-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-458470.aspx
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Phụ lục 2 

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

Hû thống các biùu méu đù sử dụng trong công tác 

bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu Hội đồng 

nhân dân các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 được quy định 

cụ thù như sau: 

• Các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết li n 

tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTW MTTQ 

VN ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn quy trình hiệp thương, 

giới thiệu người ứng cử đäi biểu Quốc hội khóa XV, đäi 

biểu Hội đồng nhån dån các cçp nhiệm kỳ 2021-2026  

(10 mẫu): 

- Méu số 01/BCĐBQH-MT - méu biön bân các Hội 

nghị hiûp thương ở trung ương và địa phương (V/v giới 

thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV). 

- Méu số 02/BCĐBQH-MT - méu biön bân họp ban 

lãnh đäo dự kiøn giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc 

hội khóa XV. 

- Méu số 03/BCĐBQH-MT - méu biön bân hội nghị 

giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 
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- Méu số 04/BCĐBQH-MT - méu danh sách những 

người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 05/BCĐBQH-MT - méu danh sách những 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 01/BCĐBHĐND-MT - méu biön bân các 

Hội nghị hiûp thương ở các cçp (V/v giới thiûu người 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån) 

- Méu số 02/BCĐBHĐND-MT - méu biön bân họp 

ban lãnh đäo dự kiøn giới thiûu người ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 03/BCĐBHĐND-MT - méu biön bân hội 

nghị giới thiûu người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 04/BCĐBHĐND-MT - méu danh sách 

những người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 05/BCĐBHĐND-MT - méu danh sách 

những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm 

kỳ 2021-2026. 

• Các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 

1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết, hướng dẫn việc 

tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đäi 

biểu Hội đồng nhån dån cçp xã ở th n, tổ dån phố; việc 
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hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách 

người ứng cử đäi biểu Quốc hội, đäi biểu Hội đồng nhån 

dån trong bæu cử bổ sung (04 mẫu): 

- Méu số 01/HNCT - méu biön bân hội nghị cử tri 

lçy ý kiøn nhên xòt v÷ người được dự kiøn giới thiûu 

ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån. 

- Méu số 02/HNCT - méu biön bân hội nghị cử tri 

lçy ý kiøn cử tri nơi công tác hoðc nơi cư trú đù lçy ý 

kiøn v÷ người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån. 

- Méu số 03/HNMT - méu biön bân hội nghị Ban 

công tác Mðt trên dự kiøn giới thiûu người ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp xã. 

- Méu số 04/HNCT - méu biön bân hội nghị cử tri 

giới thiûu người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

xã/phường/thị trçn nhiûm kỳ 2021-2026. 

• Các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 

41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bæu cử 

quốc gia Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bæu 

cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bân sử dụng 

trong công tác bæu cử đäi biểu Quốc hội khóa XV và đäi 

biểu Hội đồng nhân dân các cçp nhiệm kỳ 2021-2026 

(41 mẫu): 

- Méu số 01/HĐBC-QH - méu đơn ứng cử đäi biùu 

Quốc hội khóa XV. 
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- Méu số 02/HĐBC-QH - méu sơ yøu lý lịch của 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 03/HĐBC-QH - méu tiùu sử tóm tít của 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 04/HĐBC-QH - méu bân kö khai tài sân, 

thu nhêp của người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 05/HĐBC-QH - méu giçy biön nhên v÷ 

viûc nộp hồ sơ ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 06/HĐBC-HĐND - méu đơn ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 07/HĐBC-HĐND - méu sơ yøu lý lịch của 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 

2021-2026. 

- Méu số 08/HĐBC-HĐND - méu tiùu sử tóm tít 

của người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 

2021-2026. 

- Méu số 09/HĐBC- HĐND - méu bân kö khai tài 

sân, thu nhêp của người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 10/HĐBC- HĐND - méu giçy biön nhên 

v÷ viûc nộp hồ sơ ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån 

nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 11/HĐBC - méu Thó cử tri bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV và bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026. 
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- Méu số 12/HĐBC - méu giçy chứng nhên đù cử 

tri tham gia bỏ phiøu ở nơi khác. 

- Méu số 13/HĐBC - méu giçy chứng nhên cử tri là 

quån nhån tham gia bỏ phiøu ở nơi cư trú. 

- Méu số 14/HĐBC-QH - méu phiøu bæu cử đäi 

biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 15/HĐBC-HĐND - méu phiøu bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 16/HĐBC-HĐND - méu phiøu bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp huyûn nhiûm kỳ 2021-2026.  

- Méu số 17/HĐBC-HĐND - méu phiøu bæu cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp xã nhiûm kỳ 2021-2026.  

- Méu số 18/HĐBC-HĐND - méu báo cáo v÷ dự 

kiøn phån bổ những người ứng cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV theo đơn vị bæu cử của Ủy ban bæu cử ở tþnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Méu số 19/HĐBC-QH - méu danh sách chýnh 

thức những người ứng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV ở 

từng đơn vị bæu cử. 

- Méu số 20/HĐBC-QH - méu biön bân køt quâ 

kiùm phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV của Tổ 

bæu cử. 

- Méu số 21/HĐBC-QH - méu biön bân xác định 

køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bæu 

cử của Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội. 
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- Méu số 22/HĐBC-QH - méu biön bân xác định 

køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV của Ủy ban 

bæu cử ở tþnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Méu số 23/HĐBC-QH - méu báo cáo v÷ danh 

sách những người trúng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 24/HĐBC-HĐND - méu danh sách chýnh 

thức những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở 

từng đơn vị hành chýnh nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 25/HĐBC-HĐND -  méu biön bân køt quâ 

kiùm phiøu bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån từng 

cçp của Tổ bæu cử. 

- Méu số 26/HĐBC- HĐND - méu biön bân xác 

định køt quâ bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở từng 

đơn vị bæu cử của Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån từng cçp. 

- Méu số 27/HĐBC- HĐND - méu biön bân tổng 

køt cuộc bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån của Ủy ban 

bæu cử ở từng cçp. 

- Méu số 28/HĐBC-HĐND - méu danh sách những 

người trúng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån ở từng đơn 

vị hành chýnh của Ủy ban bæu cử ở từng cçp. 

- Méu số 29/HĐBC - méu báo cáo tünh hünh và køt 

quâ sơ bộ cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 
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của Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

- Méu số 30/HĐBC - méu biùu thống kö sơ bộ køt 

quâ cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 31/HĐBC - méu báo cáo tổng køt cuộc 

bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi biùu hội đồng 

nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bæu 

cử ở tþnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Méu số 32/HĐBC - méu biùu thống kö chýnh thức 

køt quâ cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 33/HĐBC - méu danh sách cử tri bæu cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV và bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 34/HĐBC - méu biön bân kiùm kö viûc sử 

dụng phiøu bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026.  

- Méu số 35/HĐBC-QH - méu Nghị quyøt xác nhên 

tư cách đäi biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 36/HĐBC-QH - méu danh sách những 

người được xác nhên đủ tư cách đäi biùu Quốc hội khóa 

XV. 

- Méu số 37/HĐBC-HĐND - méu Nghị quyøt xác 
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nhên tư cách đäi biùu Hội đồng nhån dån nhiûm kỳ 

2021-2026. 

- Méu số 38/HĐBC-HĐND - méu danh sách những 

người được xác nhên đủ tư cách đäi biùu Hội đồng nhån 

dån ở từng đơn vị hành chýnh nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 39/HĐBC-QH - méu giçy chứng nhên đäi 

biùu Quốc hội khóa XV. 

- Méu số 40/HĐBC-HĐND - méu giçy chứng nhên 

đäi biùu Hội đồng nhån dån ở từng đơn vị hành chýnh 

nhiûm kỳ 2021-2026. 

- Méu số 41/HĐBC - các méu dçu của các tổ chức 

phụ trách bæu cử. 
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MỤC LỤC 

 Trang 

Lời giới thiûu 5   

Phần thứ nhất  

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  

Câu 1. Cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 

có ý nghÿa chýnh trị như thø nào?  8 

Câu 2. Quốc hội Viût Nam có vị trý, vai trò như thø 

nào trong bộ máy nhà nước ta? Täi sao nói Quốc hội là 

cơ quan quy÷n lực nhà nước cao nhçt, là cơ quan đäi 

biùu cao nhçt của Nhån dån?  9 

Câu 3. Quốc hội có những chức nëng, nhiûm vụ, 

quy÷n hän gü?  12 

Câu 4. Nhiûm kỳ của Quốc hội được quy định như thø 

nào?  15 

Câu 5. Nguyön tíc và hiûu quâ hoät động của Quốc 

hội nước ta như thø nào?  15 

Câu 6. Vị trý, vai trò của đäi biùu Quốc hội được quy 

định như thø nào?  16 

Câu 7. Đäi biùu Quốc hội có những quy÷n cơ bân nào? 16 

Câu 8. Trách nhiûm của đäi biùu Quốc hội được quy 

định như thø nào?  18 
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Câu 9. Quy÷n miún trừ đối với đäi biùu Quốc hội được 

quy định như thø nào?  19 

Câu 10. Cơ cçu tổ chức của Quốc hội được quy định 

như thø nào?  20 

Câu 11. Hội đô ng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thø 

nào ở địa phương?  23 

Câu 12. Nhiûm kỳ của Hội đồng nhån dån các cçp 

được quy định như thø nào?  23 

Câu 13. Vị trý, vai trò của đäi biùu Hội đồng nhån dån 

được quy định như thø nào?  24 

Câu 14. Đäi biùu Hội đồng nhån dån có những quy÷n gü? 24 

Câu 15. Trách nhiûm của đäi biùu Hội đồng nhån dån 

được quy định như thø nào?  26 

Câu 16. Quy÷n miún trừ đối với đäi biùu Hội đồng 

nhån dån được quy định như thø nào?  27 

Câu 17. Cơ cå u tô  chức của Hội đồng nhân dân được 

quy định như thö  nào?  28 

Câu 18. Tổ chức của Hội đồng nhån dån cçp tþnh 

nhiûm kỳ 2021-2026 có điùm gü mới?  29 

Câu 19. Tổ chức của Hội đồng nhån dån cçp huyûn 

nhiûm kỳ 2021-2026 có điùm gü mới?  30 

Câu 20. Tổ chức của Hội đồng nhån dån cçp xã nhiûm 

kỳ 2021-2026 có điùm gü mới?  32 
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Câu 21. Nhiûm vụ, quy÷n hän của Hội đô ng nhân dân 

cçp tþnh được quy định như thø nào?  34 

Câu 22. Nhiûm vụ, quy÷n hän của Hội đô ng nhân dân 

cçp huyûn được quy định như thø nào?  35 

Câu 23. Nhiûm vụ, quy÷n hän của Hội đô ng nhân dân 

cçp xã được quy định như thø nào?  37 

Câu 24. Quy÷n bæu cử là gü? Quy÷n ứng cử là gü?  40 

Câu 25. Täi sao nói bæu cử là quy÷n và nghÿa vụ của 

công dân? 41 

Câu 26. Viûc bæu cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån được tiøn hành theo những nguyön tíc nào?  42 

Câu 27. Thø nào là nguyön tíc phổ thông trong bæu cử? 42 

Câu 28. Thø nào là nguyön tíc bünh đîng trong bæu cử? 43 

Câu 29. Thø nào là nguyön tíc bæu cử trực tiøp?  44 

Câu 30. Thø nào là nguyön tíc bỏ phiøu kín?  45 

Câu 31. Thø nào là bæu cử dån chủ, đúng pháp luêt?  46 

Câu 32. Tổng số đäi biùu Quốc hội khóa XV được bæu 

là bao nhiöu người? Viûc dự kiøn cơ cçu, thành phæn 

những người được giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV được quy định như thø nào?  47 

Câu 33. Viûc phån bổ số lượng đäi biùu Quốc hội được 

bæu ở mỗi tþnh, thành phố trực thuộc trung ương do cơ 

quan nào dự kiøn và theo cën cứ nào? 48 
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Câu 34. Số người được giới thiûu ứng cử là phụ nữ, là 

người dån tộc thiùu số được quy định như thø nào?  50 

Câu 35. Nguyön tíc xác định tổng số đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp tþnh được quy định như thø nào?  51 

Câu 36. Nguyön tíc xác định tổng số đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp huyûn được quy định như thø nào? 52 

Câu 37. Nguyön tíc xác định tổng số đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp xã được quy định như thø nào?  54 

Câu 38. Trường hợp số dån dùng đù týnh số lượng đäi 

biùu Hội đồng nhån dån được bæu ở mỗi đơn vị hành 

chýnh còn dư thü có được làm tròn số không?  56 

Câu 39. Viûc xác định dự kiøn cơ cçu, thành phæn và 

phån bổ số lượng người được giới thiûu ứng cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 được 

thực hiûn như thø nào?  58 

Câu 40. Viûc xác định số lượng đäi biùu Hội đồng nhån 

dån hoät động chuyön trách ở từng đơn vị hành chýnh 

nhiûm kỳ 2021-2026 được thực hiûn như thø nào?  60 

Câu 41. Trách nhiûm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

đối với cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội và bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp được quy định như thø nào?  62 

Câu 42. Trách nhiûm của Chýnh phủ đối với cuộc bæu 

cử đäi biùu Quốc hội và bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhån dån các cçp được quy định như thø nào?  63 
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Câu 43. Trách nhiûm của Thường trực Hội đồng nhån 

dån các cçp đối với cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi 

biùu Hội đồng nhån dån được quy định như thø nào?  63 

Câu 44. Trách nhiûm của Ủy ban nhån dån các cçp đối 

với cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội và bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån các cçp được quy định như thø nào?  64 

Câu 45. Trách nhiûm của Mðt trên Tổ quốc Viût Nam 

đối với cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội và bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån các cçp được quy định như thø nào?  65 

Câu 46. Đơn vị bæu cử là gü? Có bao nhiöu loäi đơn vị 

bæu cử trong cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội và bæu cử 

đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp?  66 

Câu 47. Viûc çn định số đơn vị bæu cử, danh sách các 

đơn vị bæu cử được tiøn hành như thø nào?  67 

Câu 48. Sô   đäi biö u được bå  u ở mô i đơn vị bå  u cử đäi 

biùu Quốc hội, đơn vị bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån được quy định như thø nào?  68 

Câu 49. Khu vực bỏ phiøu là gü? Viûc xác định khu 

vực bỏ phiøu được tiøn hành như thø nào?  68 

Câu 50. Viûc giâi quyøt đơn thư khiøu näi, tố cáo liên 

quan đøn bæu cử được thực hiûn như thø nào?  70 

Câu 51. Người có hành vi vi phäm pháp luêt vö  bå  u 

cử bị xử lý như thö  nào?  74 
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Phần thứ hai  

CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ  

Câu 52. Các tổ chức phụ trách bæu cử đäi biùu Quốc 

hội và bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp gồm 

những tổ chức nào?  77 

Câu 53. Hội đồng bæu cử quốc gia được thành lêp như 

thø nào? Số lượng thành viön, cơ cçu tổ chức của Hội 

đồng bæu cử được quy định như thø nào?  78 

Câu 54. Chức nëng, nhiûm vụ cơ bân của Hội đồng 

bæu cử quốc gia là gü?  79 

Câu 55. Trong viûc tổ chức bæu cử đäi biùu Quốc hội 

khóa XV, Hội đồng bæu cử quốc gia có các nhiûm vụ, 

quy÷n hän cụ thù nào?  80 

Câu 56. Trong viûc chþ đäo, hướng dén công tác bæu 

cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 

2021-2026, Hội đồng bæu cử quốc gia có các nhiûm vụ, 

quy÷n hän cụ thù nào?  82 

Câu 57. Cơ cçu tổ chức và bộ máy giúp viûc của Hội 

đồng bæu cử quốc gia được tổ chức như thø nào?  83 

Câu 58. Nhiûm vụ, quy÷n hän của các Tiùu ban và 

Vën phòng Hội đồng bæu cử quốc gia được quy định 

như thø nào?  84 

Câu 59. Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực thuộc 

trung ương được thành lêp như thø nào?  86 
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Câu 60. Ủy ban bæu cử ở huyûn, quên, thị xã, thành 

phố thuộc tþnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương, Ủy ban bæu cử ở xã, phường, thị trçn được 

thành lêp như thø nào?  87 

Câu 61. Trong viûc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, 

Ủy ban bæu cử ở cçp tþnh có các nhiûm vụ, quy÷n hän 

cụ thù nào?  88 

Câu 62. Trong viûc bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån 

dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026, các Ủy ban bæu cử 

có các nhiûm vụ, quy÷n hän cụ thù nào?  90 

Câu 63. Ban bæu cử đäi biùu Quốc hội được thành lêp 

như thø nào?  93 

Câu 64. Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

tþnh, cçp huyûn, cçp xã được thành lêp như thø nào?  94 

Câu 65. Người tham gia làm thành viön Ban bæu cử 

này có được đồng thời tham gia kiöm nhiûm thành 

viön Ban bæu cử khác nữa không?  95 

Câu 66. Ban bæu cử có các nhiûm vụ, quy÷n hän nào?  96 

Câu 67. Tổ bæu cử được thành lêp như thø nào?  98 

Câu 68. Tổ bæu cử ở đơn vị vũ trang nhån dån được 

thành lêp như thø nào? Trường hợp đơn vị vũ trang 

nhån dån và địa phương có chung khu vực bỏ phiøu 

thü viûc thành lêp Tổ bæu cử được thực hiûn như thø 

nào?  98 
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Câu 69. Viûc thành lêp Tổ bæu cử täi các khu vực bỏ 

phiøu riöng khác được thực hiûn như thø nào?  99 

Câu 70. Ở những đơn vị hành chýnh cçp huyûn không 

có đơn vị hành chýnh cçp xã thü viûc thành lêp Tổ bæu 

cử được thực hiûn như thø nào?  100 

Câu 71. Tổ bæu cử có các nhiûm vụ, quy÷n hän nào?  101 

Câu 72. Các tổ chức phụ trách bæu cử hoät động theo 

nguyön tíc nào?  102 

Câu 73. Các tổ chức phụ trách bæu cử ở địa phương tổ 

chức công viûc như thø nào?  103 

Câu 74. Trách nhiûm của thành viön tổ chức phụ 

trách bæu cử được quy định như thø nào?  104 

Câu 75. Các tổ chức phụ trách bæu cử ở địa phương 

được sử dụng con dçu như thø nào?  105 

Câu 76. Đối với đơn vị hành chýnh cçp xã chþ có duy 

nhçt 01 khu vực bỏ phiøu thü Ban bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån cçp xã có đồng thời thực hiûn nhiûm 

vụ của Tổ bæu cử được hay không?  106 

Câu 77. Trong cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa 

XV, đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 

2021-2026, viûc tổ chức bæu cử täi thành phố Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chý Minh, thành phố Đà Nïng có điùm 

gü khác biût?  107 
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Câu 78. Viûc thành lêp các tổ chức phụ trách bæu cử 

täi thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chý Minh, thành 

phố Đà Nïng được thực hiûn thø nào?  108 

Câu 79. Khi nào Hội đồng bæu cử quốc gia køt thúc 

nhiûm vụ?  113 

Câu 80. Khi nào Ủy ban bæu cử, Ban bæu cử, Tổ bæu 

cử køt thúc nhiûm vụ?  113 

Câu 81. Những trường hợp không được tham gia vào 

các tổ chức phụ trách bæu cử và viûc thay đổi, bổ sung 

hoðc giữ nguyön thành viön tổ chức phụ trách bæu cử 

được quy định như thø nào?  114 

Câu 82. Trường hợp bị khuyøt thành viön tổ chức phụ 

trách bæu cử thü xử lý như thø nào?  115 

Câu 83. Ủy ban bæu cử, Ban bæu cử có được cử thöm 

chức danh Thư ký Ủy ban bæu cử và Thư ký Ban bæu 

cử đù thường xuyön giúp viûc cho các tổ chức phụ trách 

bæu cử ở địa phương hay không?  115 

Câu 84. Địa phương có thù thành lêp thöm các tổ 

chức trung gian ở xã, phường, thị trçn và ở các huyûn, 

quên, thị xã, thành phố thuộc tþnh đù giúp các Ban 

bæu cử têp hợp køt quâ bæu cử được không?  116 

Câu 85. Viûc trưng têp người đù hỗ trợ hoät động của 

các tổ chức phụ trách bæu cử được thực hiûn như thø 

nào?  117 
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Phần thứ ba 

CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI  

Câu 86. Những người nào được gọi là cử tri?  118 

Câu 87. Viûc xác định một người có quốc tịch Viût 

Nam được quy định như thø nào?  118 

Câu 88. Cách týnh tuổi công dån đù ghi tön vào danh 

sách cử tri được quy định như thø nào?  121 

Câu 89. Những người nào không được ghi tön vào 

danh sách cử tri?  122 

Câu 90. Người bị Tòa án køt án phät tù nhưng được 

hưởng án treo thü có được ghi tön vào danh sách cử tri 

đù thực hiûn quy÷n bæu cử không?  122 

Câu 91. Người bị køt án phät tù nhưng được hoãn 

chçp hành hünh phät tù hoðc täm đünh chþ chçp hành 

hünh phät tù thü có được ghi tön vào danh sách cử tri 

đù thực hiûn quy÷n bæu cử không?  123 

Câu 92. Thø nào là người mçt nëng lực hành vi dån 

sự? Người có dçu hiûu bị bûnh tåm thæn nhưng không 

có đi÷u kiûn tổ chức khám và xác nhên của cơ quan y 

tø thü có được ghi tön vào danh sách cử tri hay không?  124 

Câu 93. Người vừa cåm, vừa điøc có được ghi tön vào 

danh sách cử tri hay không?  125 

Câu 94. Viûc lêp danh sách cử tri được tiøn hành như 

thø nào?  125 
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Câu 95. Viûc lêp danh sách cử tri và cçp Thó cử tri 

đối với các đơn vị vũ trang nhån dån được thực hiûn 

như thø nào?  127 

Câu 96. Viûc niöm yøt danh sách cử tri được tiøn 

hành như thø nào?  129 

Câu 97. Quy÷n bæu cử của các cử tri có giống nhau 

hay không?  129 

Câu 98. Những trường hợp nào cử tri chþ được tham 

gia bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp tþnh?  130 

Câu 99. Những trường hợp nào cử tri chþ được tham 

gia bæu cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng 

nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn?  131 

Câu 100. Những trường hợp nào cử tri được tham gia 

bæu cử đäi biùu Quốc hội và bæu cử đäi biùu Hội đồng 

nhân dån ở câ ba cçp?  133 

Câu 101. Quy÷n bæu cử của người tự nguyûn xin vào 

cai nghiûn, chữa trị täi cơ sở giáo dục bít buộc, cơ sở 

cai nghiûn được thực hiûn như thø nào?  134 

Câu 102. Cử tri là người di cư tự do, chưa đëng ký 

thường trú hoðc täm trú täi địa phương thü có quy÷n 

tham gia bæu cử đäi biùu ở cçp nào?  135 

Câu 103. Cử tri đëng ký thường trú ở địa phương 

nhưng đi lao động, học têp ở địa phương khác nön 
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thường xuyön không có mðt ở nơi thường trú dài ngày 

thü viûc bâo đâm quy÷n bæu cử cho họ được thực hiûn 

như thø nào?  137 

Câu 104. Cử tri là sinh viön của các cơ sở giáo dục đäi 

học hoðc là công nhån khu công nghiûp có thù được 

ghi tön vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiøu täi 

khu vực bỏ phiøu nơi có cơ sở giáo dục hoðc nơi có khu 

nhà ở têp trung của khu công nghiûp đù tiûn cho viûc 

tham gia bỏ phiøu có được không?  138 

Câu 105. Những người täm víng khỏi nơi cư trú kù từ 

ngày danh sách cử tri được niöm yö t cho đö n ngày bỏ 

phiö u vì các lý do khác nhau thì thực hiûn quy÷n bæu 

cử ở đåu?  139 

Câu 106. Viûc đi÷u chþnh, bổ sung danh sách cử tri 

sau khi danh sách cử tri đã được lêp và niöm yøt được 

thực hiûn như thø nào?  140 

Câu 107. Còn có những lưu ý gü nữa trong quá trünh 

lêp, đi÷u chþnh, bổ sung danh sách cử tri?  144 

Câu 108. Trünh tự, thủ tục giâi quyøt khiøu näi v÷ 

danh sách cử tri được thực hiûn như thø nào?  145 

Câu 109. Cách thức ghi số Thó cử tri theo danh sách  

cử tri?  147 

Câu 110. Viûc ghi họ và tön cử tri trön Thó cử tri và 

Danh sách cử tri bìng chữ in hoa hay chữ thường?  148 
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Phần thứ tư  

VIỆC ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI,  

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Câu 111. Thø nào là người được giới thiûu ứng cử và 

thø nào là người tự ứng cử?  149 

Câu 112. Người ứng cử phâi đáp ứng các tiöu chuèn nào? 150 

Câu 113. Người nào không được ứng cử đäi biùu Quốc 

hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån?  153 

Câu 114. Thø nào là Ĕcó một quốc tịch là quốc tịch 

Viût Namĕ?  154 

Câu 115. Một người có thù đồng thời ứng cử đäi biùu 

Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån ở nhi÷u cçp 

khác nhau được không?  155 

Câu 116. Người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu 

Hội đồng nhån dån có thù là thành viön của các tổ 

chức phụ trách bæu cử được không?  156 

Câu 117. Hồ sơ ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån gồm những gü?  156 

Câu 118. Người ứng cử có phâi nộp giçy khám sức khỏe 

đù chứng minh münh đáp ứng tiöu chuèn ứng cử đäi biùu 

Quốc hội, đäi biùu Hội đồng nhån dån hay không?  158 

Câu 119. Thời hän và viûc nộp hồ sơ ứng cử được thực 

hiûn như thø nào?  159 
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Câu 120. Viûc tiøp nhên hồ sơ ứng cử được thực hiûn 

như thø nào?  161 

Câu 121. Viûc lêp và công bố danh sách chýnh thức 

những người ứng cử đäi biùu Quốc hội được thực hiûn 

như thø nào?  163 

Câu 122. Viûc lêp và công bố danh sách chýnh thức 

những người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån được 

thực hiûn như thø nào?  165 

Câu 123. Yöu cæu đối với viûc lêp Danh sách chýnh 

thức những người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu 

Hội đồng nhån dån được quy định như thø nào?  167 

Câu 124. Số người ứng cử trong Danh sách chýnh 

thức những người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu 

Hội đồng nhån dån ở mỗi đơn vị bæu cử phâi đáp ứng 

yöu cæu nào?  169 

Câu 125. Viûc xử lý trường hợp khuyøt người ứng cử 

đäi biùu Hội đồng nhân dân vì lý do bçt khâ kháng 

được thực hiûn như thø nào?  170 

Câu 126. Các khiøu näi, tố cáo v÷ người ứng cử và các 

khiøu näi, kiøn nghị v÷ những sai sót trong viûc lêp danh 

sách những người ứng cử được thực hiûn như thø nào?  173 

Câu 127. Viûc thay đổi, đýnh chýnh hồ sơ ứng cử có 

thù được thực hiûn như thø nào?  175 

Câu 128. Thời hän täm ngừng viûc xem xòt khiøu näi, 

tố cáo đối với người ứng cử được quy định như thø nào?  176 
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Câu 129. Các trường hợp nào bị xóa tön trong Danh 

sách chýnh thức những người ứng cử đäi biùu Quốc 

hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån?  177 

Phần thứ năm 

TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG,  

GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ 

Câu 130. Viûc tổ chức hiûp thương, giới thiûu người 

ứng cử gồm những bước, công đoän nào?  179 

Câu 131. Hội nghị hiûp thương là gü? Do cơ quan, tổ 

chức nào triûu têp và chủ trü?  180 

Câu 132. Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt ở trung 

ương đối với viûc giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc 

hội được tổ chức khi nào? Thành phæn, nội dung và 

thủ tục tiøn hành hội nghị?  181 

Câu 133. Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt ở tþnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đối với viûc giới thiûu 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội được tổ chức khi nào? 

Thành phæn, nội dung và thủ tục tiøn hành hội nghị?  183 

Câu 134. Hội nghị hiûp thương læn thứ nhçt đối với 

người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh, 

cçp huyûn, cçp xã được tổ chức khi nào? Thành phæn, 

nội dung và thủ tục tiøn hành hội nghị?  185 

Câu 135. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi÷u chþnh læn 

thứ nhçt v÷ cơ cçu, thành phæn, số lượng người của cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được 

giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội như thø nào?  188 

Câu 136. Viûc đi÷u chþnh cơ cçu, thành phæn, số lượng 

đäi biùu Hội đồng nhån dån được bæu của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị ở địa phương được quy định như thø nào?  189 

Câu 137. Viûc giới thiûu người của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị ứng cử đäi biùu Quốc hội, ứng cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån được thực hiûn như thø nào?  190 

Câu 138. Cuộc họp ban lãnh đäo cơ quan, tổ chức, đơn 

vị đù dự kiøn người giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội, 

ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån được thực hiûn như 

thø nào?  192 

Câu 139. Hội nghị lçy ý kiøn của cử tri täi cơ quan, tổ 

chức, đơn vị đối với người được dự kiøn giới thiûu ứng 

cử được tổ chức như thø nào?  193 

Câu 140. Hội nghị ban lãnh đäo mở rộng đù thâo 

luên, giới thiûu người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị được tổ chức như thø nào?  199 

Câu 141. Viûc dự kiøn, giới thiûu người ứng cử đäi 

biùu Hội đồng nhån dån cçp xã ở thôn, tổ dån phố 

được thực hiûn như thø nào?  203 

Câu 142. Hội nghị hiûp thương læn thứ hai ở trung 

ương đối với viûc giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc 

hội được tổ chức khi nào? Thành phæn, nội dung và 

cách thức tiøn hành Hội nghị?  207 
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Câu 143. Hội nghị hiûp thương læn thứ hai ở tþnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đối với viûc giới 

thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc hội được tổ chức khi 

nào? Thành phæn, nội dung và cách thức tiøn hành 

Hội nghị?  209 

Câu 144. Hội nghị hiûp thương læn thứ hai đối với viûc 

giới thiûu người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

tþnh, cçp huyûn, cçp xã được tổ chức khi nào? Thành 

phæn, nội dung và cách thức tiøn hành Hội nghị?  212 

Câu 145. Hội nghị lçy ý kiøn cử tri nơi cư trú đối với 

người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi biùu Hội đồng 

nhån dån được tiøn hành như thø nào?  215 

Câu 146. Viûc xác minh và trâ lời các vụ viûc mà cử 

tri nöu đối với người ứng cử đäi biùu Quốc hội, đäi 

biùu Hội đồng nhån dån được thực hiûn như thø nào?  220 

Câu 147. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi÷u chþnh læn 

thứ hai v÷ cơ cçu, thành phæn, số lượng người của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được 

giới thiûu ứng cử đäi biùu Quốc hội được thực hiûn 

như thø nào?  223 

Câu 148. Hội nghị hiûp thương læn thứ ba ở trung 

ương đối với viûc giới thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc 

hội được tổ chức khi nào? Thành phæn, nội dung và 

cách thức tiøn hành Hội nghị?  224 
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Câu 149. Hội nghị hiûp thương læn thứ ba ở tþnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đối với viûc giới 

thiûu người ứng cử đäi biùu Quốc hội được tổ chức khi 

nào? Thành phæn, nội dung và cách thức tiøn hành?  226 

Câu 150. Hội nghị hiûp thương læn thứ ba đối với viûc 

giới thiûu người ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

tþnh, cçp huyûn, cçp xã được tổ chức khi nào? Thành 

phæn, nội dung và cách thức tiøn hành Hội nghị?  229 

Câu 151. Sau khi đã høt thời hän tổ chức Hội nghị 

hiûp thương læn thứ hai thü có thù bổ sung hoðc thay 

đổi danh sách sơ bộ những người ứng cử đäi biùu Quốc 

hội, ứng cử đäi biùu Hội đồng nhån dån đù đưa ra Hội 

nghị hiûp thương læn thứ ba được không? 232 

Phần thứ sáu  

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 

Câu 152. Trách nhiûm của các cơ quan, tổ chức trong 

viûc chþ đäo công tác thông tin, tuyön truy÷n, vên 

động bæu cử được quy định như thø nào?  234 

Câu 153. Viûc tổ chức tuyön truy÷n v÷ cuộc bæu cử 

nhìm mục đých gü?  235 

Câu 154. Viûc tuyön truy÷n v÷ cuộc bæu cử cæn têp 

trung vào các nội dung nào?  236 

Câu 155. Các khèu hiûu nào cæn được têp trung sử 

dụng trong cuộc bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, 
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bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 

2021-2026?  240 

Câu 156. Các mốc thời gian cæn têp trung cho công 

tác thông tin, tuyön truy÷n là như thø nào?  242 

Câu 157. Vên động bæu cử là gü và phâi bâo đâm 

những yöu cæu gü?  243 

Câu 158. Người ứng cử được sử dụng các hünh thức 

vên động bæu cử nào?  244 

Câu 159. Hội nghị tiøp xúc cử tri trong vên động bæu 

cử do ai tổ chức và có những nội dung gü?  244 

Câu 160. Viûc vên động bæu cử thông qua các phương 

tiûn thông tin đäi chúng được quy định như thø nào?  246 

Câu 161. Trách nhiûm của các cơ quan, tổ chức đối 

với viûc vên động bæu cử được quy định như thø nào?  247 

Câu 162. Trong vên động bæu cử, pháp luêt cçm 

những hành vi nào?  249 

Phần thứ bây 

NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC,  

TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU  

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUÂ BẦU CỬ 

Câu 163. Ngày bæu cử được quy định như thø nào?  250 

Câu 164. Vào ngày bæu cử, viûc bỏ phiøu được bít đæu 

và køt thúc khi nào? Viûc bỏ phiøu có thù bít đæu sớm 

và køt thúc sớm hoðc muộn hơn không?  251 
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Câu 165. Các địa điùm bỏ phiøu (phòng bỏ phiøu) bæu 

cử đäi biùu Quốc hội và đäi biùu Hội đồng nhån dån 

các cå p được trang trí, tổ chức như thø nào?  252 

Câu 166. Các nội dung của Nội quy phòng bỏ phiøu?  254 

Câu 167. Hòm phiøu đù phục vụ công tác bæu cử phâi 

đáp ứng những yöu cæu gü?  256 

Câu 168. Hòm phiøu phụ là gü? Trong trường hợp nào 

thü dùng hòm phiøu phụ?  257 

Câu 169. Phiøu bæu cử được quy định như thø nào?  258 

Câu 170. Trước ngày bæu cử, Tổ bæu cử được nhên 

bàn giao các loäi tài liûu, vêt tư nào đù sử dụng trong 

công tác bæu cử?  260 

Câu 171. Các công viûc mà Tổ bæu cử cæn thực hiûn 

trước ngày bæu cử là gü?  261 

Câu 172. Các công viûc mà Tổ bæu cử cæn thực hiûn 

trong ngày bæu cử là gü?  264 

Câu 173. Lú khai mäc cuộc bæu cử được tổ chức như  

thø nào? 268 

Câu 174. Trước khi bỏ phiøu, thủ tục kiùm tra hòm 

phiøu được thực hiûn như thø nào?  270 

Câu 175. Viûc bỏ phiøu được thực hiûn như thø nào?  270 

Câu 176. Viûc cử tri ghi phiøu bæu cử được thực hiûn 

như thø nào?  271 
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Câu 177. Trường hợp nào thü cử tri được nhờ người 

khác viøt hộ phiøu, bỏ hộ phiøu bæu cử?  273 

Câu 178. Thó cử tri sau khi công dån đã bỏ phiøu 

xong thü xử lý như thø nào?  273 

Câu 179. Viûc xử lý đối với một số tünh huống đðc biût 

có thù phát sinh trước, trong và sau ngày bæu cử được 

thực hiûn như thø nào?  273 

Câu 180. Những sự kiûn bçt ngờ làm gián đoän cuộc 

bỏ phiøu được xử lý như thø nào?  275 

Câu 181. Viûc kiùm phiøu được tiøn hành như thø 

nào? Những ai được chứng kiøn viûc kiùm phiøu?  275 

Câu 182. Viûc tham gia chứng kiøn viûc kiùm phiøu 

và khiøu näi v÷ viûc kiùm phiøu được thực hiûn như 

thø nào?  277 

Câu 183. Những phiøu bæu cử nào là phiøu bæu cử 

hợp lû? 281 

Câu 184. Những phiøu bæu cử nào là phiøu không 

hợp lû?  283 

Câu 185. Viûc kiùm đøm số phiøu bæu cho từng người 

ứng cử được Tổ bæu cử thực hiûn như thø nào?  284 

Câu 186. Viûc týnh và ghi tỷ lû phæn trëm (%) trong các 

biön bân køt quâ bæu cử được thù hiûn như thø nào?  285 

Câu 187. Nguyön tíc xác định người trúng cử được 

quy định như thø nào?  285 
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Câu 188. Các khiøu näi, tố cáo täi chỗ v÷ viûc kiùm 

phiøu được giâi quyøt như thø nào?  286 

Câu 189. Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cử của Tổ 

bæu cử ở khu vực bỏ phiøu gồm những nội dung gü?  287 

Câu 190. Biön bân xác định køt quâ bæu cử của Ban 

bæu cử đäi biùu Quốc hội ở đơn vị bæu cử gồm những 

nội dung gü?  289 

Câu 191. Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp tþnh nhiûm kỳ 2021-2026 của 

Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp tþnh gồm 

những nội dung gü?  290 

Câu 192. Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp huyûn nhiûm kỳ 2021-2026 

của Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp 

huyûn gồm những nội dung gü?  292 

Câu 193. Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu 

Hội đồng nhån dån cçp xã nhiûm kỳ 2021-2026 của 

Ban bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån cçp xã gồm 

những nội dung gü?  294 

Câu 194. Biön bân xác định køt quâ bæu cử đäi biùu 

Quốc hội của Ủy ban bæu cử ở tþnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương gồm những nội dung gü?  296 

Câu 195. Bæu cử thöm là gü? Viûc bæu cử thöm được 

thực hiûn như thø nào?  298 
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Câu 196. Bæu cử läi là gü? Viûc bæu cử läi được thực 

hiûn như thø nào?  299 

Câu 197. Trong trường hợp phâi tổ chức bæu cử thöm, 

bæu cử läi thü thời hän gửi biön bân xác định køt quâ 

bæu cử cũng như viûc mốc týnh thời hän gửi biön bân xác 

định køt quâ bæu cử đäi biùu Quốc hội ở tþnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương được thực hiûn như thø nào?  301 

Câu 198. Biön bân tổng køt cuộc bæu cử đäi biùu Quốc 

hội gồm những nội dung gü?  302 

Câu 199. Biön bân tổng køt cuộc bæu cử đäi biùu Hội 

đồng nhån dån nhiûm kỳ 2021-2026 gồm những nội 

dung gì?  304 

Câu 200. Viûc công bố køt quâ bæu cử, danh sách 

những người trúng cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, đäi 

biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026 

được tiøn hành vào thời điùm nào?  305 

Câu 201. Thời hän giâi quyøt khiøu näi v÷ køt quâ 

bæu cử được quy định như thø nào?  306 

Câu 202. Viûc xác nhên tư cách của người trúng cử 

đäi biùu Quốc hội khóa XV, đäi biùu Hội đồng nhån 

dån nhiûm kỳ 2021-2026 được thực hiûn như thø nào? 307 

Câu 203. Thø nào là bæu cử bổ sung? Viûc bæu cử bổ 

sung được thực hiûn khi nào?  310 
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Câu 204. Viûc niöm phong, quân lý phiøu bæu cử sau 

khi kiùm phiøu được thực hiûn như thø nào?  311 

Câu 205. Viûc lưu trữ, xử lý phiøu bæu và các tài 

liûu do Ủy ban bæu cử, Ban bæu cử, Tổ bæu cử chuyùn 

đøn được xử lý như thø nào? 312 

Câu 206. Sau khi køt thúc cuộc bæu cử, viûc quân lý 

con dçu được thực hiûn như thø nào?  312 

Phý lýc 1. Danh mục các vën bân hướng dén triùn 

khai công tác bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV và 

bæu cử đäi biùu Hội đồng nhån dån các cçp nhiûm 

kỳ 2021-2026  314 

Phý lýc 2. Danh mục các méu biùu phục vụ công 

tác bæu cử đäi biùu Quốc hội khóa XV, đäi biùu Hội 

đồng nhån dån các cçp nhiûm kỳ 2021-2026  319 
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Số xác nhận đăng ký xuất bản: 618-2021/CXBIPH/4-19/ KHKT. 

QĐXB số: 23/QĐ-NXBKHKT, ngày 26 tháng 02 năm 2021. 

In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.  

Mã ISBN: 978-604-67-1842-0 
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HỎI - ĐÁP 

VỀ BẦU CỬ  
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 

70 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

ĐT: 024 3942 3171 Fax: 024 3822 0658 

Website: http://www.nxbkhkt.com.vn 

Email: nxbkhkt@hn.vnn.vn 
 

CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 

28 Đồng Khởi - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh 

ĐT: 028 3822 5062 

 


