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CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU
BIÊN SOẠN
- Đćng chý Tä ThĀ Yön, VĐ trđĚng VĐ CĆng tác đäi
biùu, Vën phāng QuĈc hċi - ThđĘng trĖc Vën phāng Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia, Tĉ trđĚng Tĉ gičp viûc v÷ Tĉng
hĜp và Nhån sĖ - Tiùu ban Nhån sĖ, Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia.
- Đćng chý Hoàng ThĀ Lan, Chuyên viên chính VĐ
CĆng tác đäi biùu, Vën phāng QuĈc hċi.
Phối hợp tham gia:
- Đćng chý Nguyún Phđėng ThĎy - VĐ trđĚng VĐ
Pháp luêt, Vën phāng QuĈc hċi - Tĉ trđĚng Tĉ gičp viûc
Tiùu ban Vën bân pháp luêt và ThĆng tin tuyön truy÷n.
- Công chēc, chuyên viên VĐ CĆng tác đäi biùu và
VĐ Pháp luêt, Vën phāng QuĈc hċi.
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LỜI GIỚI THIỆU
Båu cĔ và ēng cĔ vào các cė quan đäi diûn cĎa Nhån
dân là các quyön cė bân cĎa cĆng dån. Qua đĂ, ngđĘi
dån cĂ thù tham gia vào quá trünh quyøt đĀnh các vçn
đ÷ quan trąng cĎa đĀa phđėng và trong phäm vi câ nđęc.
Quy÷n båu cĔ và ēng cĔ đã đđĜc Hiøn pháp qua các
thĘi kĝ ghi nhên. Hiøn pháp nëm 2013, Luêt Tĉ chēc
QuĈc hċi nëm 2014 (đđĜc sĔa đĉi, bĉ sung nëm 2020),
Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng nëm 2015 (đđĜc
sĔa đĉi, bĉ sung nëm 2017, 2019), Luêt Bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån nëm 2015 đã
cĂ nhĕng nċi dung đĉi męi quan trąng, tiøp tĐc đ÷ cao
và phát huy quy÷n cĎa Nhån dån trong bæu cĔ, ēng cĔ
đù lêp ra cė quan đäi diûn, cė quan quy÷n lĖc nhà nđęc
Ě trung đėng và đĀa phđėng là QuĈc hċi, Hċi đćng nhån
dån các cçp.
Thông qua viûc båu cĔ đäi biöu QuĆc hċi, đäi biùu
Hċi đćng nhân dân, Nhân dân ta sô lĖa chąn nhĕng đäi
biöu xēng đáng vào QuĈc hċi hoðc Hċi đćng nhån dån
đù thĖc thi quyön làm chĎ cĎa mình. Vì vêy, viûc lĖa
chąn nhĕng ngđĘi bâo đâm tiöu chuån, xēng đáng đäi
diûn cho Nhân dân tham gia vào các cė quan quyön lĖc
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nhà nđęc là yêu cåu quan trąng và có ý nghÿa chính trĀ
to lęn.
Ngày bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu
Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 đã
đđĜc çn đĀnh là ChĎ nhêt, ngày 23 tháng 5 nëm 2021.
Đö phĐc vĐ các tĆ chēc phĐ trách båu cĔ, các cė quan,
tĆ chēc, đėn vĀ và cĔ tri nghiên cēu, tìm hiöu và thĖc
hiûn nhĕng nċi dung cĎa pháp luêt vö båu cĔ đäi biöu
QuĆc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhân dân, Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia tĆ chēc biên soän cuĆn sách “Hỏi - Đáp v båu
cử đäi bi u Qu c hội khóa XV và đäi biểu Hội đồng
nhân các cçp nhiệm kỳ 2021-2026”. CuĆn sách gĆm các
nċi dung cė bân sau đåy:
Phån thē nhåt: Nhĕng vçn đ÷ chung.
Phån thē hai: Các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ.
Phån thē ba: CĔ tri và danh sách cĔ tri.
Phån thē tđ: Viûc ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi
biùu Hċi đćng nhân dân.
Phån thē nëm: Tĉ chēc hiûp thđėng, gięi thiûu
ngđĘi ēng cĔ.
Phån thē sáu: Tuyön truy÷n, vên đċng bæu cĔ.
Phån thē bây: Ngày bæu cĔ, nguyön tíc, trünh tĖ bă
phiøu, kiùm phiøu và xác đĀnh køt quâ bæu cĔ.
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Trong sách cĂ tĉng cċng 206 cåu hăi và nċi dung
trâ lĘi đđĜc biön soän dĖa trön cė sĚ quy đĀnh cĎa Hiøn
pháp, Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
đćng nhån dån, các vën bân quy phäm pháp luêt khác
cĂ liön quan, các chþ thĀ, hđęng dén cĎa Hċi đćng bæu
cĔ quĈc gia và các cė quan khác cĂ thèm quy÷n. Đðc
biût, mċt sĈ vçn đ÷ vđęng míc trong quá trünh tĉ chēc
bæu cĔ, đđĜc nhi÷u cė quan, tĉ chēc và đĀa phđėng quan
tåm đã đđĜc Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia hđęng dén, giâi
đáp tĒ cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XIV và bæu
cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 20162021 cďng đã đđĜc têp hĜp, biön têp, bĉ sung vào cuĈn
sách này đù các cė quan, tĉ chēc và cĔ tri tiûn tham
khâo, tra cēu, sĔ dĐng trong cuċc bæu cĔ læn này.
Trong quá trünh biön soän cuĆn sách, khó tránh
khăi nhĕng thiöu sót hoðc chđa đ÷ cêp høt các vçn đ÷
đđĜc xã hċi quan tåm. Chúng tôi mong nhên đđĜc
nhĕng ý kiön đóng góp cĎa bän đąc.
Xin trân trąng gięi thiûu.
BAN BIÊN SOẠN
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Phần thứ nhất
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Câu 1. Cuộc bæu cā 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 cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån
dån là mċt trong nhĕng quy÷n chýnh trĀ cė bân cĎa
cĆng dån đã đđĜc Hiøn pháp ghi nhên. Bæu cĔ là phđėng
thēc thù hiûn Ğ chý, nguyûn vąng và quy÷n làm chĎ cĎa
Nhån dån trong viûc xåy dĖng Nhà nđęc pháp quy÷n xã
hċi chĎ nghÿa nĂi chung và thành lêp cė quan quy÷n
lĖc nhà nđęc Ě trung đėng và đĀa phđėng nĂi riöng.
Cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khóa XV và đäi biùu
Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 đđĜc tĉ
chēc cČng mċt ngày trön phäm vi câ nđęc, trong bĈi
cânh cĆng cuċc đĉi męi Ě nđęc ta sau 35 nëm đã đät
đđĜc nhĕng thành tĖu to lęn, cĂ Ğ nghÿa lĀch sĔ trön
mąi lÿnh vĖc đĘi sĈng, xã hċi, nhđng cďng đĈi mðt vęi
nhi÷u khĂ khën, thách thēc, nhçt là tác đċng, ânh
hđĚng nðng n÷ cĎa đäi dĀch COVID-19. Cuċc bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån
8

dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 là sĖ kiûn chýnh trĀ
quan trąng cĎa đçt nđęc, diún ra sau thành cĆng cĎa
Đäi hċi đäi biùu toàn quĈc læn thē XIII cĎa Đâng, gín
li÷n vęi cĆng tác cán bċ, liön quan đøn trách nhiûm cĎa
các cçp, các ngành; là nėi đù cĔ tri phát huy quy÷n làm
chĎ cĎa cĆng dån, lĖa chąn bæu ra nhĕng ngđĘi tiöu
biùu, xēng đáng đäi diûn cho Ğ chý, nguyûn vąng và quy÷n
làm chĎ cĎa münh trong QuĈc hċi và Hċi đćng nhån
dån các cçp nhiûm kĝ męi, gĂp phæn tých cĖc vào viûc
xåy dĖng, cĎng cĈ và hoàn thiûn Nhà nđęc pháp quy÷n
xã hċi chĎ nghÿa cĎa Nhån dån, do Nhån dån, vü Nhån
dån, dđęi sĖ lãnh đäo cĎa Đâng Cċng sân Viût Nam.
Câu 2. Quốc hội Việt Nam cò vð trí, vai trñ nhþ
thế nào trong bộ máy nhà nþĆc ta? Täi sao nòi
Quốc hội là cĄ quan quyền lăc nhà nþĆc cao nhçt,
là cĄ quan đäi biểu cao nhçt cûa Nhån dån?
Trâ lời:
Trong bċ máy nhà nđęc ta, QuĈc hċi là cė quan đäi
biùu cao nhçt cĎa Nhån dån, cė quan quy÷n lĖc nhà
nđęc cao nhçt cĎa nđęc Cċng hòa xã hċi chĎ nghÿa Viût
Nam. QuĈc hċi thĖc hiûn quy÷n lêp hiøn, quy÷n lêp
pháp, quyøt đĀnh các vçn đ÷ quan trąng cĎa đçt nđęc
và giám sát tĈi cao đĈi vęi hoät đċng cĎa Nhà nđęc.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhçt
bĚi vü theo quy đĀnh cĎa Hiøn pháp, Ě nđęc ta, tçt câ
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quy÷n lĖc thuċc v÷ Nhån dån. Nhån dån là chĎ thù cĎa
quy÷n lĖc nhà nđęc. QuĈc hċi do Nhån dån bæu ra, là cė
quan nhà nđęc cao nhçt thĖc hiûn quy÷n lĖc cĎa Nhån
dån. QuĈc hċi là cė quy÷n lĖc nhà nđęc cao nhçt cān
thù hiûn Ě chēc nëng cĎa QuĈc hċi. Theo quy đĀnh cĎa
Hiøn pháp, QuĈc hċi là cė quan thĖc hiûn quy÷n làm
Hiøn pháp và sĔa đĉi Hiøn pháp, làm luêt và sĔa đĉi
luêt. Bìng viûc làm Hiøn pháp và sĔa đĉi Hiøn pháp,
QuĈc hċi quy đĀnh các vçn đ÷ cė bân nhçt, quan trąng
nhçt v÷ hünh thēc và bân chçt cĎa Nhà nđęc; ghi nhên,
tĆn trąng, bâo vû, bâo đâm quy÷n và nghÿa vĐ cė bân
cĎa cĆng dån; quy đĀnh các nċi dung cė bân v÷ chø đċ
kinh tø, xã hċi, vën hĂa, giáo dĐc, khoa hąc, cĆng nghû,
mĆi trđĘng, bâo vû Tĉ quĈc và v÷ tĉ chēc bċ máy nhà
nđęc. Bìng viûc làm luêt và sĔa đĉi luêt, QuĈc hċi đi÷u
chþnh các quan hû xã hċi trong tĒng lÿnh vĖc cĎa đĘi
sĈng xã hċi. Bön cänh đĂ, QuĈc hċi là cė quan cĂ quy÷n
quyøt đĀnh các vçn đ÷ quan trąng cĎa đçt nđęc, đĂ là
nhĕng chĎ trđėng lęn, nhĕng vçn đ÷ quĈc kø dån sinh,
nhĕng chýnh sách cė bân v÷ đĈi nċi và đĈi ngoäi, nhiûm
vĐ kinh tø - xã hċi, quĈc phāng, an ninh cĎa đçt nđęc.
QuĈc hċi thĖc hiûn quy÷n giám sát tĈi cao đĈi vęi toàn
bċ hoät đċng cĎa Nhà nđęc. KhĆng mċt cė quan nào
đēng trön QuĈc hċi trong xem xét, đánh giá viûc thi
hành Hiøn pháp, luêt - nhĕng vën bân mà chþ QuĈc hċi
męi cĂ quy÷n ban hành. Các cė quan do QuĈc hċi thành
lêp và ngđĘi giĕ các chēc vĐ do QuĈc hċi bæu, phê
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chuèn phâi chĀu trách nhiûm, báo cáo công tác trđęc
QuĈc hċi và chĀu sĖ giám sát cĎa QuĈc hċi.
QuĈc hċi là cė quan đäi biùu cao nhçt cĎa Nhån
dån đđĜc thù hiûn Ě các mðt sau đåy:
- Trđęc høt v÷ cách thēc thành lêp, QuĈc hċi là cė
quan do cĔ tri câ nđęc bæu ra theo nguyön tíc phĉ
thông, bình đîng, trĖc tiøp và bă phiøu kýn. QuĈc hċi
đäi diûn cho Ğ chý và nguyûn vąng cĎa Nhån dån câ
nđęc, đđĜc Nhån dån tin tđĚng Ďy thác quy÷n lĖc nhà
nđęc, thay mðt Nhån dån quyøt đĀnh nhĕng vçn đ÷
trąng đäi cĎa đçt nđęc và chĀu trách nhiûm trđęc Nhån
dån câ nđęc.
- V÷ cė cçu tĉ chēc, đäi biùu QuĈc hċi là yøu tĈ cė
bân và quan trąng nhçt cçu thành QuĈc hċi. Đäi biùu
QuĈc hċi là nhĕng cĆng dån đu tč trong mąi lÿnh vĖc
hoät đċng cĎa Nhà nđęc và xã hċi, đäi diûn cho các
tæng lęp Nhân dån và các dån tċc anh em trön đçt nđęc
Viût Nam. QuĈc hċi là hünh ânh cĎa khĈi đäi đoàn køt
toàn dån, là biùu trđng sēc mänh trý tuû cĎa câ dån tċc
Viût Nam.
- Chēc nëng và nhiûm vĐ cĎa QuĈc hċi đđĜc quy
đĀnh toàn diûn trön các lÿnh vĖc: lêp hiøn, lêp pháp,
giám sát tĈi cao và quyøt đĀnh các vçn đ÷ quan trąng
cĎa đçt nđęc, nhìm phĐc vĐ cho lĜi ých chung cĎa toàn
thù Nhån dån. CĂ thù nĂi, 75 nëm hình thành và phát
triùn cĎa QuĈc hċi Viût Nam là 75 nëm QuĈc hċi tên
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tâm cĈng hiøn vì lĜi ých quĈc gia và dån tċc, nĂi lön
tiøng nĂi cĎa Nhån dån, hành đċng theo Ğ chý và
nguyûn vąng cĎa Nhån dån.
Câu 3. Quốc hội cò nhĂng chĀc nëng, nhiệm
vý, quyền hän gì?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh cĎa Hiøn pháp và Luêt Tĉ chēc
QuĈc hċi thü QuĈc hċi nđęc ta cĂ 3 chēc nëng chính là:
thĖc hiûn quy÷n lêp hiøn, quy÷n lêp pháp; quyøt đĀnh
các vçn đ÷ quan trąng cĎa đçt nđęc và giám sát tĈi cao
đĈi vęi hoät đċng cĎa Nhà nđęc. Theo quy đĀnh täi Đi÷u
70 cĎa Hiøn pháp nëm 2013, QuĈc hċi cĂ nhĕng nhiûm
vĐ và quy÷n hän sau đåy:
1. Làm Hiøn pháp và sĔa đĉi Hiøn pháp; làm luêt
và sĔa đĉi luêt.
2. ThĖc hiûn quy÷n giám sát tĈi cao viûc tuån theo
Hiøn pháp, luêt và nghĀ quyøt cĎa QuĈc hċi; xòt báo cáo
cĆng tác cĎa ChĎ tĀch nđęc, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc
hċi, Chýnh phĎ, Tòa án nhån dån tĈi cao, Viûn kiùm sát
nhån dån tĈi cao, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Kiùm toán
nhà nđęc và cė quan khác do QuĈc hċi thành lêp.
3. Quyøt đĀnh mĐc tiöu, chþ tiöu, chýnh sách, nhiûm
vĐ cė bân phát triùn kinh tø - xã hċi cĎa đçt nđęc.
4. Quyøt đĀnh chýnh sách cė bân v÷ tài chýnh, ti÷n
tû quĈc gia; quy đĀnh, sĔa đĉi hoðc bãi bă các thē thuø;
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quyøt đĀnh phån chia các khoân thu và nhiûm vĐ chi
giĕa ngån sách trung đėng và ngån sách đĀa phđėng;
quyøt đĀnh mēc gięi hän an toàn nĜ quĈc gia, nĜ cĆng,
nĜ chýnh phĎ; quyøt đĀnh dĖ toán ngån sách nhà nđęc
và phån bĉ ngån sách trung đėng, phö chuèn quyøt
toán ngån sách nhà nđęc.
5. Quyøt đĀnh chýnh sách dån tċc, chýnh sách tĆn
giáo cĎa Nhà nđęc.
6. Quy đĀnh tĉ chēc và hoät đċng cĎa QuĈc hċi,
ChĎ tĀch nđęc, Chýnh phĎ, Tòa án nhân dån, Viûn kiùm
sát nhån dån, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Kiùm toán nhà
nđęc, chýnh quy÷n đĀa phđėng và cė quan khác do QuĈc
hċi thành lêp.
7. Bæu, miún nhiûm, bãi nhiûm ChĎ tĀch nđęc, PhĂ
ChĎ tĀch nđęc, ChĎ tĀch QuĈc hċi, PhĂ ChĎ tĀch QuĈc
hċi, Ủy viön Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, ChĎ tĀch Hċi
đćng Dån tċc, ChĎ nhiûm Ủy ban cĎa QuĈc hċi, ThĎ
tđęng Chýnh phĎ, Chánh án Tòa án nhån dån tĈi cao,
Viûn trđĚng Viûn kiùm sát nhån dån tĈi cao, ChĎ tĀch
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Tĉng Kiùm toán nhà nđęc,
ngđĘi đēng đæu cė quan khác do QuĈc hċi thành lêp;
phö chuèn đ÷ nghĀ bĉ nhiûm, miún nhiûm, cách chēc
PhĂ ThĎ tđęng Chýnh phĎ, Bċ trđĚng và thành viön
khác cĎa Chýnh phĎ, Thèm phán Tāa án nhån dån tĈi
cao; phö chuèn danh sách thành viön Hċi đćng QuĈc
phāng và An ninh, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
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8. Bă phiøu týn nhiûm đĈi vęi ngđĘi giĕ chēc vĐ do
QuĈc hċi bæu hoðc phö chuèn.
9. Quyøt đĀnh thành lêp, bãi bă Bċ, cė quan ngang
Bċ cĎa Chýnh phĎ; thành lêp, giâi thù, nhêp, chia, đi÷u
chþnh đĀa gięi hành chýnh tþnh, thành phĈ trĖc thuċc
trung đėng, đėn vĀ hành chýnh - kinh tø đðc biût; thành
lêp, bãi bă cė quan khác theo quy đĀnh cĎa Hiøn pháp
và luêt.
10. Bãi bă vën bân cĎa ChĎ tĀch nđęc, Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Chýnh phĎ, ThĎ tđęng Chýnh phĎ,
Tòa án nhån dån tĈi cao, Viûn kiùm sát nhån dån tĈi
cao trái vęi Hiøn pháp, luêt, nghĀ quyøt cĎa QuĈc hċi.
11. Quyøt đĀnh đäi xá.
12. Quy đĀnh hàm, cçp trong lĖc lđĜng vď trang
nhån dån, hàm, cçp ngoäi giao và nhĕng hàm, cçp nhà
nđęc khác; quy đĀnh huån chđėng, huy chđėng và danh
hiûu vinh dĖ nhà nđęc.
13. Quyøt đĀnh vçn đ÷ chiøn tranh và hāa bünh; quy
đĀnh v÷ tünh träng khèn cçp, các biûn pháp đðc biût
khác bâo đâm quĈc phāng và an ninh quĈc gia.
14. Quyøt đĀnh chýnh sách cė bân v÷ đĈi ngoäi; phö
chuèn, quyøt đĀnh gia nhêp hoðc chçm dēt hiûu lĖc cĎa
đi÷u đęc quĈc tø liön quan đön chiøn tranh, hòa bình,
chĎ quy÷n quĈc gia, tđ cách thành viên cĎa Cċng hòa
xã hċi chĎ nghÿa Viût Nam täi các tĉ chēc quĈc tø và
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khu vĖc quan trąng, đi÷u đęc quĈc tø v÷ quy÷n con
ngđĘi, quy÷n và nghÿa vĐ cė bân cĎa cĆng dån và đi÷u
đęc quĈc tø khác trái vęi luêt, nghĀ quyøt cĎa QuĈc hċi.
15. Quyøt đĀnh trđng cæu Ğ dån.
Câu 4. Nhiệm kỳ cûa Quốc hội đþợc quy đðnh
nhþ thế nào?
Trâ lời:
Nhiûm kĝ cĎa mĊi khĂa QuĈc hċi là 05 nëm kù tĒ
ngày khai mäc kĝ hąp thē nhçt cĎa QuĈc hċi khĂa đĂ
đøn ngày khai mäc kĝ hąp thē nhçt cĎa QuĈc hċi khĂa
sau. Sáu mđėi ngày trđęc khi QuĈc hċi høt nhiûm kĝ,
QuĈc hċi khĂa męi phâi đđĜc bæu xong. Trong trđĘng
hĜp đðc biût, nøu đđĜc ýt nhçt hai phæn ba tĉng sĈ đäi
biùu QuĈc hċi biùu quyøt tán thành thü QuĈc hċi quyøt
đĀnh rčt ngín hoðc kòo dài nhiûm kĝ cĎa münh theo đ÷
nghĀ cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi. Viûc kòo dài
nhiûm kĝ cĎa mċt khĂa QuĈc hċi khĆng đđĜc quá 12
tháng, trĒ trđĘng hĜp cĂ chiøn tranh.
Câu 5. Nguyên tíc và hiệu quâ hoät động cûa
Quốc hội nþĆc ta nhþ thế nào?
Trâ lời:
QuĈc hċi làm viûc theo chø đċ hċi nghĀ và quyøt
đĀnh theo đa sĈ.
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Hiûu quâ hoät đċng cĎa QuĈc hċi đđĜc bâo đâm
bìng hiûu quâ cĎa các kĝ hąp cĎa QuĈc hċi, hoät đċng
cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Hċi đćng Dån tċc, các
Ủy ban cĎa QuĈc hċi, Đoàn đäi biùu QuĈc hċi, các đäi
biùu QuĈc hċi và hiûu quâ cĎa sĖ phĈi hĜp hoät đċng
vęi ChĎ tĀch nđęc, Chýnh phĎ, Tāa án nhån dån tĈi cao,
Viûn kiùm sát nhån dån tĈi cao, Ủy ban Trung đėng
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam và các cė quan, tĉ chēc khác.
Câu 6. Vð trí, vai trñ cûa đäi biểu Quốc hội
đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Đäi biùu QuĈc hċi là ngđĘi đäi diûn cho Ğ chý,
nguyûn vąng cĎa Nhån dån Ě đėn vĀ bæu cĔ ra münh và
cĎa Nhån dån câ nđęc; là ngđĘi thay mðt Nhån dån
thĖc hiûn quy÷n lĖc nhà nđęc trong QuĈc hċi. Đäi biùu
QuĈc hċi chĀu trách nhiûm trđęc cĔ tri và trđęc QuĈc
hċi v÷ viûc thĖc hiûn nhiûm vĐ, quy÷n hän đäi biùu cĎa
mình. Đäi biùu QuĈc hċi bünh đîng trong thâo luên và
quyøt đĀnh các vçn đ÷ thuċc nhiûm vĐ và quy÷n hän
cĎa QuĈc hċi.
Câu 7. Đäi biểu Quốc hội cò nhĂng quyền cĄ
bân nào?
Trâ lời:
Đäi biùu QuĈc hċi cĂ quy÷n trünh dĖ án luêt, pháp
lûnh, kiøn nghĀ v÷ luêt, pháp lûnh trđęc QuĈc hċi, Ủy
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ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi theo trünh tĖ và thĎ tĐc do
pháp luêt quy đĀnh. Đäi biùu QuĈc hċi đđĜc tđ vçn, hĊ
trĜ trong viûc lêp, hoàn thiûn hć sė v÷ dĖ án luêt, pháp
lûnh, kiøn nghĀ v÷ luêt, pháp lûnh theo quy đĀnh cĎa
pháp luêt.
Đäi biùu QuĈc hċi cĂ quy÷n tham gia làm thành
viön cĎa Hċi đćng Dån tċc hoðc Ủy ban cĎa QuĈc
hċi. Đäi biùu QuĈc hċi không phâi là thành viên cĎa
Hċi đćng Dân tċc, Ủy ban cĎa QuĈc hċi có quy÷n đëng
ký tham dĖ phiên hąp do Hċi đćng, Ủy ban tĉ chēc đù
thâo luên v÷ nhĕng nċi dung mà đäi biùu quan tâm.
Đäi biùu QuĈc hċi cĂ quy÷n ēng cĔ hoðc gięi thiûu
ngđĘi ēng cĔ vào các chēc danh do QuĈc hċi bæu.
Đäi biùu QuĈc hċi cĂ quy÷n chçt vçn ChĎ tĀch nđęc,
ChĎ tĀch QuĈc hċi, ThĎ tđęng Chýnh phĎ, Bċ trđĚng và
các thành viön khác cĎa Chýnh phĎ, Chánh án Tāa án
nhån dån tĈi cao, Viûn trđĚng Viûn kiùm sát nhån dån
tĈi cao, Tĉng Kiùm toán nhà nđęc.
Đäi biùu QuĈc hċi cĂ quy÷n kiøn nghĀ QuĈc hċi làm
Hiøn pháp, sĔa đĉi Hiøn pháp, trđng cæu Ğ dån, thành
lêp Ủy ban låm thĘi cĎa QuĈc hċi, bă phiøu týn nhiûm
đĈi vęi ngđĘi giĕ chēc vĐ do QuĈc hċi bæu hoðc phö
chuèn, tĉ chēc phiön hąp bçt thđĘng, phiön hąp kýn cĎa
QuĈc hċi và kiøn nghĀ v÷ nhĕng vçn đ÷ khác mà đäi
biùu QuĈc hċi thçy cæn thiøt.
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Khi phát hiûn cĂ hành vi vi phäm pháp luêt, gåy
thiût häi đøn lĜi ých cĎa Nhà nđęc, quy÷n và lĜi ých hĜp
pháp cĎa tĉ chēc, cá nhån, đäi biùu QuĈc hċi cĂ quy÷n yöu
cæu cė quan, tĉ chēc hĕu quan thi hành nhĕng biûn pháp
cæn thiøt đù kĀp thĘi chçm dēt hành vi vi phäm pháp luêt.
Khi thĖc hiûn nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa đäi biùu,
đäi biùu QuĈc hċi cĂ quy÷n yöu cæu cė quan, tĉ chēc, cá
nhån cung cçp thĆng tin, tài liûu liön quan đøn nhiûm
vĐ cĎa cė quan, tĉ chēc, cá nhån đĂ.
Đäi biùu QuĈc hċi cĂ quy÷n tham dĖ kĝ hąp Hċi
đćng nhån dån các cçp nėi münh thĖc hiûn nhiûm vĐ
đäi biùu, cĂ quy÷n tham gia Ğ kiøn vào các vçn đ÷ quân
lĞ nhà nđęc, vçn đ÷ liön quan đøn đĘi sĈng cĎa 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 QuĈc hċi cĂ trách nhiûm tham gia đæy đĎ
các kĝ hąp, phiön hąp toàn thù cĎa QuĈc hċi; tham gia
các hoät đċng cĎa Đoàn đäi biùu QuĈc hċi; cĎa Hċi
đćng Dån tċc, Ủy ban cĎa QuĈc hċi mà münh là thành
viön; thâo luên và biùu quyøt các vçn đ÷ thuċc nhiûm
vĐ, quy÷n hän cĎa QuĈc hċi; các vçn đ÷ thuċc nhiûm
vĐ, quy÷n hän cĎa Hċi đćng Dån tċc, Ủy ban cĎa QuĈc
hċi mà mình là thành viên.
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Đäi biùu QuĈc hċi cĂ trách nhiûm liön hû chðt chô
vęi cĔ tri, chĀu sĖ giám sát cĎa cĔ tri, thđĘng xuyön
tiøp xčc vęi cĔ tri, tüm hiùu tåm tđ, nguyûn vąng cĎa cĔ
tri; thu thêp và phân ánh trung thĖc Ğ kiøn, kiøn nghĀ
cĎa cĔ tri vęi QuĈc hċi, các cė quan, tĉ chēc hĕu quan;
phĉ biøn và vên đċng Nhån dån thĖc hiûn Hiøn pháp
và pháp luêt.
Đäi biùu QuĈc hċi cĂ trách nhiûm tiøp cĆng dån,
tiøp nhên và xĔ lĞ khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ cĎa cĆng
dån theo quy đĀnh cĎa pháp luêt.
Đäi biùu QuĈc hċi hoät đċng chuyön trách cĂ trách
nhiûm tham gia hċi nghĀ đäi biùu QuĈc hċi hoät đċng
chuyön trách và các hċi nghĀ khác do Ủy ban ThđĘng
vĐ QuĈc hċi triûu têp.
Câu 9. Quyền miễn trÿ đối vĆi đäi biểu Quốc
hội đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Đäi biùu QuĈc hċi cĂ quy÷n miún trĒ khi làm
nhiûm vĐ. KhĆng đđĜc bít, giam, giĕ, khĚi tĈ đäi biùu
QuĈc hċi, khám xòt nėi Ě và nėi làm viûc cĎa đäi biùu
QuĈc hċi nøu khĆng cĂ sĖ đćng Ğ cĎa QuĈc hċi hoðc
trong thĘi gian QuĈc hċi khĆng hąp, khĆng cĂ sĖ đćng Ğ
cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi. Viûc đ÷ nghĀ bít,
giam, giĕ, khĚi tĈ, khám xòt nėi Ě và nėi làm viûc cĎa
đäi biùu QuĈc hċi thuċc thèm quy÷n cĎa Viûn trđĚng
Viûn kiùm sát nhån dån tĈi cao.
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TrđĘng hĜp đäi biùu QuĈc hċi bĀ täm giĕ vü phäm
tċi quâ tang thü cė quan täm giĕ phâi lêp tēc báo cáo đù
QuĈc hċi hoðc Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi xem xòt,
quyøt đĀnh.
Đäi biùu QuĈc hċi khĆng thù bĀ cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ nėi đäi biùu cĆng tác bãi nhiûm, cách chēc, buċc
thĆi viûc, sa thâi nøu khĆng đđĜc Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi đćng Ğ.
Câu 10. CĄ cçu tổ chĀc cûa Quốc hội đþợc quy
đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh cĎa Luêt Tĉ chēc QuĈc hċi, tĉng sĈ
đäi biùu QuĈc hċi khĆng quá 500 ngđĘi, bao gćm đäi
biùu hoät đċng chuyön trách và đäi biùu hoät đċng
khĆng chuyön trách. SĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi hoät
đċng chuyön trách ýt nhçt là 40% tĉng sĈ đäi biùu QuĈc
hċi.
Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi là cė quan thđĘng trĖc
cĎa QuĈc hċi. Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi gćm ChĎ
tĀch QuĈc hċi, các PhĂ ChĎ tĀch QuĈc hċi và các Ủy viön
Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi do ChĎ tĀch QuĈc hċi làm
ChĎ tĀch và các PhĂ ChĎ tĀch QuĈc hċi làm PhĂ ChĎ
tĀch. Thành viön Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi là đäi
biùu QuĈc hċi hoät đċng chuyön trách và khĆng đćng
thĘi là thành viön Chýnh phĎ.
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QuĈc hċi thành lêp các cė quan chuyön mĆn gćm:
(1) Hċi đćng Dån tċc.
(2) Ủy ban Pháp luêt.
(3) Ủy ban Tđ pháp.
(4) Ủy ban Kinh tø.
(5) Ủy ban Tài chýnh, Ngån sách.
(6) Ủy ban QuĈc phāng và An ninh.
(7) Ủy ban Vën hóa, Giáo dĐc.
(8) Ủy ban Xã hċi.
(9) Ủy ban Khoa hąc, CĆng nghû và MĆi trđĘng.
(10) Ủy ban ĐĈi ngoäi.
Đåy là các cė quan cĎa QuĈc hċi, chĀu trách nhiûm
và báo cáo cĆng tác trđęc QuĈc hċi; trong thĘi gian
QuĈc hċi khĆng hąp thü báo cáo cĆng tác trđęc Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi. Hċi đćng Dån tċc nghiön cēu và
kiøn nghĀ vęi QuĈc hċi v÷ cĆng tác dån tċc; thĖc hiûn
quy÷n giám sát viûc thi hành chýnh sách dån tċc,
chđėng trünh, kø hoäch phát triùn kinh tø - xã hċi mi÷n
nči và vČng đćng bào dån tċc thiùu sĈ. Hċi đćng Dån
tċc, các Ủy ban cĎa QuĈc hċi thèm tra dĖ án luêt, kiøn
nghĀ v÷ luêt, dĖ án khác và báo cáo đđĜc QuĈc hċi hoðc
Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi giao; thĖc hiûn quy÷n giám
sát trong phäm vi nhiûm vĐ, quy÷n hän do luêt đĀnh;
21

kiøn nghĀ nhĕng vçn đ÷ thuċc phäm vi hoät đċng cĎa
Hċi đćng, Ủy ban.
Ngoài ra, QuĈc hċi cĂ thù thành lêp Ủy ban låm
thĘi đù thèm tra dĖ án luêt, dĖ thâo nghĀ quyøt hoðc
báo cáo, dĖ án khác do Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi
trünh QuĈc hċi hoðc cĂ nċi dung liön quan đøn lÿnh vĖc
phĐ trách cĎa Hċi đćng Dån tċc và nhi÷u Ủy ban cĎa
QuĈc hċi; đi÷u tra làm rĄ v÷ mċt vçn đ÷ cĐ thù khi xòt
thçy cæn thiøt.
Đoàn đäi biùu QuĈc hċi là tĉ chēc cĎa các đäi biùu
QuĈc hċi đđĜc bæu täi mċt tþnh, thành phĈ trĖc thuċc
trung đėng hoðc đđĜc chuyùn đøn cĆng tác täi tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc trung đėng. Đoàn đäi biùu QuĈc
hċi cĂ nhiûm vĐ tĉ chēc đù các đäi biùu QuĈc hċi tiøp
cĆng dån; tĉ chēc đù các đäi biùu QuĈc hċi thâo luên v÷
dĖ án luêt, pháp lûnh và các dĖ án khác, dĖ kiøn
chđėng trünh kĝ hąp QuĈc hċi theo yöu cæu cĎa Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi; tĉ chēc hoät đċng giám sát cĎa
Đoàn đäi biùu QuĈc hċi và tĉ chēc đù các đäi biùu QuĈc
hċi trong Đoàn thĖc hiûn nhiûm vĐ giám sát täi đĀa
phđėng.
Bċ máy gičp viûc cĎa QuĈc hċi gćm Tĉng Thđ kĞ
QuĈc hċi do QuĈc hċi bæu, miún nhiûm, bãi nhiûm; Vën
phāng QuĈc hċi và các cė quan thuċc Ủy ban ThđĘng
vĐ QuĈc hċi gćm Ban CĆng tác đäi biùu, Ban Dån
nguyûn, Viûn Nghiön cēu lêp pháp.
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Câu 11. Hội đ ng nhân dân giĂ vð trí, vai trò
nhþ thế nào ć đða phþĄng?
Trâ lời:
Hċi đćng nhån dån là cė quan quy÷n lĖc nhà nđęc Ě
đĀa phđėng, đäi diûn cho Ğ chý, nguyûn vąng và quy÷n
làm chĎ cĎa Nhån dån, do Nhån dån đĀa phđėng bæu
ra, chĀu trách nhiûm trđęc Nhån dån đĀa phđėng và cė
quan nhà nđęc cçp trön.
Hċi đćng nhån dån quyøt đĀnh các vçn đ÷ cĎa đĀa
phđėng do luêt đĀnh; giám sát viûc tuån theo Hiøn
pháp và pháp luêt Ě đĀa phđėng và viûc thĖc hiûn nghĀ
quyøt cĎa Hċi đćng nhån dån.
Câu 12. Nhiệm kỳ cûa Hội đồng nhån dån các
cçp đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Nhiûm kĝ cĎa mĊi khĂa Hċi đćng nhån dån là 05
nëm kù tĒ kĝ hąp thē nhçt cĎa Hċi đćng nhån dån
khĂa đĂ đøn kĝ hąp thē nhçt cĎa Hċi đćng nhån dån
khĂa sau. Chêm nhçt là 45 ngày trđęc khi Hċi đćng
nhån dån høt nhiûm kĝ, Hċi đćng nhån dån khĂa męi
phâi đđĜc bæu xong. Viûc rčt ngín hoðc kòo dài nhiûm
kĝ cĎa Hċi đćng nhån dån do QuĈc hċi quyøt đĀnh theo
đ÷ nghĀ cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi.
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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 Hċi đćng nhån dån là ngđĘi đäi diûn cho Ğ
chý, nguyûn vąng cĎa Nhån dån đĀa phđėng; liön hû
chðt chô vęi cĔ tri, chĀu sĖ giám sát cĎa cĔ tri, thĖc
hiûn chø đċ tiøp xčc, báo cáo vęi cĔ tri v÷ hoät đċng cĎa
münh và cĎa Hċi đćng nhån dån, trâ lĘi nhĕng yöu cæu,
kiøn nghĀ cĎa cĔ tri; xem xòt, đĆn đĈc viûc giâi quyøt
khiøu näi, tĈ cáo.
Đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĂ nhiûm vĐ vên đċng
Nhån dån thĖc hiûn Hiøn pháp và pháp luêt, chýnh
sách cĎa Nhà nđęc, nghĀ quyøt cĎa Hċi đćng nhân dân,
đċng viön Nhån dån tham gia quân lĞ nhà nđęc. Đäi
biùu Hċi đćng nhån dån bünh đîng trong thâo luên và
quyøt đĀnh các vçn đ÷ thuċc nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa
Hċi đćng nhån dån.
Câu 14. Đäi biểu Hội đồng nhån dån cò nhĂng
quyền gì?
Trâ lời:
Đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĂ quy÷n chçt vçn ChĎ
tĀch Ủy ban nhån dån, PhĂ ChĎ tĀch Ủy ban nhån dån,
Ủy viön Ủy ban nhån dån, Chánh án Tāa án nhån dån,
Viûn trđĚng Viûn kiùm sát nhån dån cČng cçp.
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Đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĂ quy÷n kiøn nghĀ
Hċi đćng nhån dån bă phiøu týn nhiûm đĈi vęi nhĕng
ngđĘi giĕ chēc vĐ do Hċi đćng nhån dån bæu; kiøn nghĀ
tĉ chēc phiön hąp chuyön đ÷, phiön hąp đù giâi quyøt
các cĆng viûc phát sinh đċt xuçt, phiön hąp kýn cĎa Hċi
đćng nhån dån và kiøn nghĀ v÷ nhĕng vçn đ÷ khác mà
đäi biùu thçy cæn thiøt.
Đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĂ quy÷n kiøn nghĀ
các cė quan, tĉ chēc, cá nhån áp dĐng biûn pháp cæn
thiøt đù thĖc hiûn Hiøn pháp, pháp luêt, bâo vû quy÷n
và lĜi ých cĎa Nhà nđęc, quy÷n con ngđĘi, quy÷n và lĜi
ých hĜp pháp cĎa cĆng dån.
Khi phát hiûn cĂ hành vi vi phäm pháp luêt, gåy
thiût häi đøn lĜi ých cĎa Nhà nđęc, quy÷n và lĜi ých hĜp
pháp cĎa tĉ chēc, cá nhån, đäi biùu Hċi đćng nhån dån
cĂ quy÷n yöu cæu cė quan, tĉ chēc hĕu quan thi hành
nhĕng biûn pháp cæn thiøt đù kĀp thĘi chçm dēt hành
vi vi phäm pháp luêt.
Khi thĖc hiûn nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa đäi biùu, đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cĂ quy÷n yöu cæu cė quan, tĉ
chēc, cá nhån cung cçp thĆng tin, tài liûu liön quan đøn
nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa cė quan, tĉ chēc, cá nhån đĂ.
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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 Hċi đćng nhån dån cĂ trách nhiûm tham
dĖ đæy đĎ các kĝ hąp, phiön hąp Hċi đćng nhån dån,
tham gia thâo luên và biùu quyøt các vçn đ÷ thuċc
nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa Hċi đćng nhån dån. Đäi biùu
Hċi đćng nhån dån khĆng tham dĖ kĝ hąp, phiön hąp
thü phâi cĂ lĞ do và phâi báo cáo trđęc vęi ChĎ tĀch Hċi
đćng nhån dån. TrđĘng hĜp đäi biùu Hċi đćng nhån
dån khĆng tham dĖ các kĝ hąp liön tĐc trong 01 nëm
mà khĆng cĂ lĞ do thü ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dân
phâi báo cáo Hċi đćng nhån dån đù bãi nhiûm đäi biùu
Hċi đćng nhån dån đĂ.
Đäi biùu Hċi đćng nhån dån phâi liön hû chðt chô vęi
cĔ tri nėi mình thĖc hiûn nhiûm vĐ đäi biùu, chĀu sĖ
giám sát cĎa cĔ tri, có trách nhiûm thu thêp và phân
ánh trung thĖc ý kiøn, nguyûn vąng, kiøn nghĀ cĎa cĔ
tri; bâo vû quy÷n và lĜi ých hĜp pháp cĎa cĔ tri; thĖc
hiûn chø đċ tiøp xčc cĔ tri và ýt nhçt mĊi nëm mċt læn
báo cáo vęi cĔ tri v÷ hoät đċng cĎa münh và cĎa Hċi
đćng nhån dån nėi münh là đäi biùu, trâ lĘi nhĕng yêu
cæu và kiøn nghĀ cĎa cĔ tri.
Sau mĊi kĝ hąp Hċi đćng nhån dån, đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cĂ trách nhiûm báo cáo vęi cĔ tri v÷ køt
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quâ cĎa kĝ hąp, phĉ biøn và giâi thých các nghĀ quyøt
cĎa Hċi đćng nhån dån, vên đċng và cČng vęi Nhån
dån thĖc hiûn các nghĀ quyøt đĂ.
Đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĂ trách nhiûm tiøp
cĆng dån theo quy đĀnh cĎa pháp luêt. Khi nhên đđĜc
khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ cĎa cĆng dån, đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cĂ trách nhiûm nghiön cēu, kĀp thĘi
chuyùn đøn ngđĘi cĂ thèm quy÷n giâi quyøt và thông
báo cho ngđĘi khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ biøt; đĆn đĈc,
theo dĄi và giám sát viûc giâi quyøt. NgđĘi cĂ thèm
quy÷n giâi quyøt phâi thĆng báo cho đäi biùu Hċi đćng
nhån dån v÷ køt quâ giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo, kiøn
nghĀ cĎa cĆng dån trong thĘi hän do pháp luêt quy
đĀnh. Trong trđĘng hĜp xòt thçy viûc giâi quyøt khiøu
näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ khĆng đčng pháp luêt, đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cĂ quy÷n gðp ngđĘi đēng đæu cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ hĕu quan đù tüm hiùu, yöu cæu
xem xòt läi; khi cæn thiøt, đäi biùu Hċi đćng nhån dån
yöu cæu ngđĘi đēng đæu cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ cçp
trön trĖc tiøp cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ đĂ giâi quyøt.
Câu 16. Quyền miễn trÿ đối vĆi đäi biểu Hội
đồng nhån dån đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĂ quy÷n miún trĒ khi
làm nhiûm vĐ. KhĆng đđĜc bít, giam, giĕ, khĚi tĈ đäi
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biùu Hċi đćng nhån dån, khám xòt nėi Ě và nėi làm viûc
cĎa đäi biùu Hċi đćng nhån dån nøu khĆng cĂ sĖ đćng Ğ
cĎa Hċi đćng nhån dån hoðc trong thĘi gian Hċi đćng
nhån dån khĆng hąp, khĆng cĂ sĖ đćng Ğ cĎa ThđĘng
trĖc Hċi đćng nhån dån. TrđĘng hĜp đäi biùu Hċi đćng
nhån dån bĀ täm giĕ vü phäm tċi quâ tang thü cė quan
täm giĕ phâi lêp tēc báo cáo đù Hċi đćng nhån dån hoðc
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån xem xòt, quyøt đĀnh.
Câu 17. CĄ cåu t

chĀc cûa Hội đồng nhân

dân đþợc quy đðnh nhþ thê nào?
Trâ lời:
Hċi đćng nhån dån cĂ cė quan thđĘng trĖc là
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, thĖc hiûn nhĕng
nhiûm vĐ, quy÷n hän theo quy đĀnh cĎa Luêt Tĉ chēc
chýnh quy÷n đĀa phđėng và các quy đĀnh khác cĎa pháp
luêt cĂ liön quan; chĀu trách nhiûm và báo cáo cĆng tác
trđęc Hċi đćng nhån dån. Thành viön cĎa ThđĘng trĖc
Hċi đćng nhån dån khĆng thù đćng thĘi là thành viön
cĎa Ủy ban nhån dån cČng cçp.
Ban cĎa Hċi đćng nhån dån là cė quan cĎa Hċi
đćng nhån dån, cĂ nhiûm vĐ thèm tra dĖ thâo nghĀ
quyøt, báo cáo, đ÷ án trđęc khi trünh Hċi đćng nhån dån,
giám sát, kiøn nghĀ v÷ nhĕng vçn đ÷ thuċc lÿnh vĖc Ban
phĐ trách; chĀu trách nhiûm và báo cáo cĆng tác trđęc
Hċi đćng nhån dån.
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Ngoài ra, Ě Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn,
các đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu Ě mċt hoðc
nhi÷u đėn vĀ bæu cĔ hĜp thành Tĉ đäi biùu Hċi đćng
nhân dân.
Hċi đĆng nhân dân cåp tþnh, cåp huyûn có cė quan
tham mđu, gičp viûc, phĐc vĐ hoät đċng theo quy đĀnh
cĎa pháp luêt.
Câu 18. Tổ chĀc cûa Hội đồng nhån dån cçp
tînh nhiệm kỳ 2021-2026 cò điểm gì mĆi?
Trâ lời:
Cën cē quy đĀnh cĎa Luêt sĈ 47/2019/QH14 đđĜc
QuĈc hċi thông qua ngày 22 ngày 11 nëm 2019 sĔa đĉi,
bĉ sung mċt sĈ đi÷u cĎa Luêt Tĉ chēc Chýnh phĎ và
Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng thü tĉ chēc cĎa
Hċi đćng nhån dån cçp tþnh nhiûm kĝ 2021-2026 cĂ sĖ
thay đĉi so vęi nhiûm kĝ 2016-2021 v÷ sĈ lđĜng đäi
biùu Hċi đćng nhån dån, sĈ lđĜng cçp phĂ và cė cçu cĎa
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån. CĐ thù nhđ sau:
- Về số lượng đäi biểu Hội đồng nhân dân, Luêt Tĉ
chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng quy đĀnh tþnh mi÷n nči,
vČng cao cĂ tĒ 500.000 dân trĚ xuĈng đđĜc bæu 50 đäi
biùu; cĂ trön 500.000 dån thü cē thöm 50.000 dån đđĜc
bæu thöm 01 đäi biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 75 đäi
biùu (giâm 10 đäi biùu); tþnh khĆng thuċc trđĘng hĜp
nêu trên cĂ tĒ 01 triûu dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 50 đäi
biùu; cĂ trön 01 triûu dån thü cē thöm 70.000 dån đđĜc
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bæu thöm 01 đäi biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 85 đäi
biùu (giâm 10 đäi biùu). Thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng cĂ tĒ 01 triûu dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 50 đäi biùu;
có trên 01 triûu dån thü cē thöm 60.000 dån đđĜc bæu
thêm 01 đäi biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 85 đäi biùu
(giâm 10 đäi biùu). Thành phĈ Hà Nċi, Thành phĈ Hć
Chý Minh đđĜc bæu 95 đäi biùu (giâm 10 đäi biùu).
- Về cơ cçu Thường trực Hội đồng nhån dån: ThđĘng
trĖc Hċi đćng nhån dån cçp tþnh gćm ChĎ tĀch Hċi đćng
nhån dån, PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån, các Ủy viön
là TrđĚng ban cĎa Hċi đćng nhån dån cçp tþnh. Nhđ
vêy, trong cė cçu cĎa Hċi đćng nhån dån cçp tþnh khĆng
cĂ chēc danh Chánh Vën phāng Hċi đćng nhån dån.
- Về số lượng cçp phó: TrđĘng hĜp ChĎ tĀch Hċi
đćng nhân dân cçp tþnh là đäi biùu Hċi đćng nhån dån
hoät đċng chuyön trách thü cĂ 01 PhĂ ChĎ tĀch Hċi
đćng nhån dån; trđĘng hĜp ChĎ tĀch Hċi đćng nhån
dân cçp tþnh là đäi biùu Hċi đćng nhån dån hoät đċng
không chuyên trách thì có 02 PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng
nhån dån. PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån cçp tþnh là
đäi biùu Hċi đćng nhån dån hoät đċng chuyön trách.
Câu 19. Tổ chĀc cûa Hội đồng nhån dån cçp
huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cò điểm gì mĆi?
Trâ lời:
Cën cē quy đĀnh cĎa Luêt sĈ 47/2019/QH14 đđĜc
QuĈc hċi thĆng qua ngày 22 tháng 11 nëm 2019 sĔa
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đĉi, bĉ sung mċt sĈ đi÷u cĎa Luêt Tĉ chēc Chýnh phĎ
và Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng thü tĉ chēc cĎa
Hċi đćng nhån dån cçp huyûn nhiûm kĝ 2021-2026 có
sĖ thay đĉi so vęi nhiûm kĝ 2016-2021 theo hđęng giâm
sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu và giâm
01 PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån. CĐ thù nhđ sau:
- Huyûn mi÷n nči, vùng cao, hâi đâo cĂ tĒ 40.000
dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 30 đäi biùu; cĂ trön 40.000 dân
thü cē thöm 7.000 dån đđĜc bæu thöm 01 đäi biùu, nhđng
tĉng sĈ khĆng quá 35 đäi biùu (giâm 05 đäi biùu).
- Huyûn khĆng thuċc trđĘng hĜp nöu trön, thĀ xã cĂ
tĒ 80.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 30 đäi biùu; có trên
80.000 dân thì cē thöm 15.000 dån đđĜc bæu thöm 01
đäi biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 35 đäi biùu (giâm 05
đäi biùu).
- Quên, thành phĈ thuċc tþnh, thành phĈ thuċc
thành phĈ trĖc thuċc trung đėng cĂ tĒ 100.000 dån trĚ
xuĈng đđĜc bæu 30 đäi biùu; cĂ trön 100.000 dân thì cē
thêm 15.000 dån đđĜc bæu thöm 01 đäi biùu, nhđng
tĉng sĈ khĆng quá 35 đäi biùu (giâm 05 đäi biùu).
- SĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě huyûn,
quên, thĀ xã, thành phĈ thuċc tþnh, thành phĈ thuċc
thành phĈ trĖc thuċc trung đėng cĂ tĒ 30 đėn vĀ hành
chính cçp xã trĖc thuċc trĚ lön do Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi quyøt đĀnh theo đ÷ nghĀ cĎa ThđĘng trĖc Hċi
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đćng nhån dån cçp tþnh, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 40
đäi biùu (giâm 05 đäi biùu).
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån cçp huyûn gćm
ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån, mċt PhĂ ChĎ tĀch Hċi
đćng nhån dån và các Ủy viön là TrđĚng ban cĎa Hċi
đćng nhån dån cçp huyûn. ChĎ tĀch Hċi đćng nhân dân
cçp huyûn có thù là đäi biùu Hċi đćng nhân dân hoät
đċng chuyên trách; Phó ChĎ tĀch Hċi đćng nhân dân
cçp huyûn là đäi biùu Hċi đćng nhân dân hoät đċng
chuyên trách.
Câu 20. Tổ chĀc cûa Hội đồng nhån dån cçp
xã nhiệm kỳ 2021-2026 cò điểm gì mĆi?
Trâ lời:
Cën cē quy đĀnh cĎa Luêt sĈ 47/2019/QH14 đđĜc
QuĈc hċi thông qua ngày 22 tháng 11 nëm 2019 sĔa
đĉi, bĉ sung mċt sĈ đi÷u cĎa Luêt Tĉ chēc Chýnh phĎ
và Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng thü tĉ chēc
cĎa Hċi đćng nhån dån cçp xã nhiûm kĝ 2021-2026
cďng cĂ sĖ thay đĉi so vęi nhiûm kĝ 2016-2021 v÷ sĈ
lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu và cė cçu
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån. CĐ thù nhđ sau:
- Xã, thĀ trçn mi÷n nči, vČng cao và hâi đâo cĂ tĒ
2.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 15 đäi biùu (đĈi vęi xã,
thĀ trçn mi÷n nči, vČng cao và hâi đâo cĂ tĒ 1.000 dån
đøn 2.000 dån giâm 05 đäi biùu).
32

- Xã, thĀ trçn mi÷n nči, vČng cao và hâi đâo cĂ trön
2.000 dân đøn dđęi 3.000 dån đđĜc bæu 19 đäi biùu
(giâm 06 đäi biùu).
- Xã, thĀ trçn mi÷n nči, vČng cao và hâi đâo cĂ tĒ
3.000 dån đøn 4.000 dån đđĜc bæu 21 đäi biùu; cĂ trön
4.000 dån thü cē thöm 1.000 dån đđĜc bæu thöm 01 đäi
biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 30 đäi biùu (giâm 05 đäi
biùu).
- Xã, thĀ trçn khĆng thuċc trđĘng hĜp nöu trön cĂ
tĒ 5.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 25 đäi biùu; cĂ trön
5.000 dån thü cē thöm 2.500 dån đđĜc bæu thöm 01 đäi
biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 30 đäi biùu (giâm 05 đäi
biùu).
- PhđĘng cĂ tĒ 10.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 21
đäi biùu (giâm 04 đäi biùu).
- PhđĘng cĂ trön 10.000 dån thü cē thöm 5.000 dån
đđĜc bæu thöm 01 đäi biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá
30 đäi biùu (giâm 05 đäi biùu).
V÷ cė cçu ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån cçp xã,
Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng quy đĀnh ThđĘng
trĖc Hċi đćng nhån dån cçp xã gćm ChĎ tĀch Hċi đćng
nhån dån, mċt PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån và có
thêm các Ủy viön là TrđĚng ban cĎa Hċi đćng nhån
dân cçp xã. PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån cçp xã là
đäi biùu Hċi đćng nhån dån hoät đċng 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 cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n
đĀa phđėng đã quy đĀnh cĐ thù nhiûm vĐ, quy÷n hän
cĎa Hċi đćng nhån dån tþnh và Hċi đćng nhån dån thành
phĈ trĖc thuċc trung đėng trong viûc tĉ chēc và bâo đâm
viûc thi hành Hiøn pháp và pháp luêt; quyøt đĀnh các
vçn đ÷ cĎa đĀa phđėng trön các lÿnh vĖc: xåy dĖng
chýnh quy÷n, kinh tø, tài nguyön, mĆi trđĘng, y tø, lao
đċng và thĖc hiûn chýnh sách xã hċi, cĆng tác dån tċc,
tĆn giáo và quĈc phāng, an ninh, bâo đâm trêt tĖ, an
toàn xã hċi. Đćng thĘi, Hċi đćng nhån dån cçp tþnh cān
thĖc hiûn nhiûm vĐ giám sát viûc tuån theo Hiøn pháp
và pháp luêt Ě đĀa phđėng, viûc thĖc hiûn nghĀ quyøt
cĎa Hċi đćng nhån dån tþnh; giám sát hoät đċng cĎa
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban nhån dån, Tāa
án nhån dån, Viûn kiùm sát nhån dån cČng cçp, Ban
cĎa Hċi đćng nhån dån cçp münh; giám sát vën bân quy
phäm pháp luêt cĎa Ủy ban nhån dån cČng cçp và vën
bân cĎa Hċi đćng nhån dån cçp huyûn; thĖc hiûn nhiûm
vĐ, quy÷n hän khác theo quy đĀnh cĎa pháp luêt.
Ngoài các nhiûm vĐ, quy÷n hän nöu trön, Hċi đćng
nhån dån thành phĈ trĖc thuċc trung đėng còn quyøt
đĀnh quy hoäch, kø hoäch sĔ dĐng đçt cĎa thành phĈ
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trĖc thuċc trung đėng, bao gćm câ quy hoäch, kø hoäch
sĔ dĐng đçt cĎa các quên, phđĘng trĖc thuċc; quyøt đĀnh
quy hoäch v÷ xåy dĖng và phát triùn đĆ thĀ trong phäm
vi đđĜc phån quy÷n; quyøt đĀnh các biûn pháp phát huy
vai trā trung tåm kinh tø - xã hċi cĎa đĆ thĀ lęn trong
mĈi liön hû vęi các đĀa phđėng trong vČng, khu vĖc và
câ nđęc theo quy đĀnh cĎa pháp luêt; quyøt đĀnh các
biûn pháp quân lĞ dån cđ Ě thành phĈ và tĉ chēc đĘi
sĈng dån cđ đĆ thĀ; đi÷u chþnh dån cđ theo quy hoäch,
bâo đâm quy÷n và lĜi ých hĜp pháp cĎa 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 đĀnh täi Đi÷u 26 cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh
quy÷n đĀa phđėng, Hội đồng nhân dân huyện có
nhiûm vĐ tĉ chēc và bâo đâm viûc thi hành Hiøn pháp,
pháp luêt Ě đĀa phđėng; quyøt đĀnh nhĕng vçn đ÷ quan
trąng cĎa đĀa phđėng trên các lÿnh vĖc quĈc phāng, an
ninh, xåy dĖng chýnh quy÷n, kinh tø, tài nguyön, mĆi
trđĘng, giáo dĐc, vën hĂa - xã hċi. Hċi đćng nhån dån
huyûn thĖc hiûn giám sát viûc tuån theo Hiøn pháp và
pháp luêt Ě đĀa phđėng, viûc thĖc hiûn nghĀ quyøt cĎa
Hċi đćng nhån dån huyûn; giám sát hoät đċng cĎa
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban nhån dån, Tāa
án nhån dån, Viûn kiùm sát nhån dån cČng cçp, Ban
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cĎa Hċi đćng nhån dån cçp münh; giám sát vën bân
quy phäm pháp luêt cĎa Ủy ban nhån dån cČng cçp và
vën bân cĎa Hċi đćng nhån dån cçp xã; thĖc hiûn nhiûm
vĐ, quy÷n hän khác theo quy đĀnh cĎa pháp luêt.
Ngoài nhiûm vĐ, 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
đĀnh täi Đi÷u 54 cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa
phđėng cān cĂ các nhiûm vĐ, quy÷n hän sau đåy:
- Quyøt đĀnh quy hoäch xåy dĖng và phát triùn đĆ
thĀ trön cė sĚ quy hoäch cĎa tþnh, thành phĈ trĖc thuċc
trung đėng đù trünh cė quan nhà nđęc cĂ thèm quy÷n
xem xòt, phö duyût; quyøt đĀnh dĖ án đæu tđ cĆng trünh
đĆ thĀ trön đĀa bàn theo quy đĀnh cĎa pháp luêt.
- Quyøt đĀnh các cė chø, chýnh sách thu hčt đæu tđ
phát triùn đĆ thĀ, chđėng trünh, kø hoäch xåy dĖng cĆng
trünh hä tæng đĆ thĀ, giao thĆng theo quy đĀnh cĎa pháp
luêt.
- Quyøt đĀnh biûn pháp quân lĞ dån cđ và tĉ chēc
đĘi sĈng dån cđ, bâo đâm trêt tĖ cĆng cċng, cânh quan
đĆ thĀ trön đĀa bàn.
Theo quy đĀnh täi Đi÷u 47 cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh
quy÷n đĀa phđėng, Hội đồng nhân dân quận cė bân
cďng thĖc hiûn phæn lęn các nhiûm vĐ, quy÷n hän nhđ
Hċi đćng nhån dån huyûn. Tuy nhiön, đù phČ hĜp vęi
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týnh chçt cĎa quên thuċc thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng (quên khĆng phâi là đėn vĀ hành chính đĆ thĀ
hoàn toàn đċc lêp mà là mċt bċ phên cçu thành, cĂ týnh
køt nĈi, liön thĆng cao cĎa đĆ thĀ trĖc thuċc trung đėng)
nön Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng chĎ yøu giao
cho Hċi đćng nhån dån quên quyøt đĀnh các vçn đ÷ liön
quan đøn cĆng tác nhån sĖ, tĉ chēc bċ máy, quyøt đĀnh
các vçn đ÷ v÷ ngån sách và kø hoäch phát triùn kinh tø
- xã hċi, đæu tđ cĆng trön đĀa bàn và giám sát viûc tuån
theo Hiøn pháp và pháp luêt Ě đĀa phđėng. Nøu so sánh
vęi Hċi đćng nhån dån Ě huyûn, thĀ xã, thành phĈ thuċc
tþnh, thành phĈ thuċc thành phĈ trĖc thuċc trung đėng
thü Hċi đćng nhån dån quên khĆng cĂ thèm quy÷n quyøt
đĀnh các biûn pháp thĖc hiûn nhiûm vĐ v÷ quĈc phāng,
an ninh, các biûn pháp bâo đâm trêt tĖ, an toàn xã hċi;
quyøt đĀnh quy hoäch, kø hoäch phát triùn các ngành,
lÿnh vĖc trön đĀa bàn; quyøt đĀnh các biûn pháp quân lĞ
và sĔ dĐng đçt đai, rĒng nči, sĆng hć, ngućn nđęc,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 đĀnh täi Đi÷u 33 cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh
quy÷n đĀa phđėng thü Hội đồng nhån dån xã có các
nhiûm vĐ, quy÷n hän sau đåy:
- Ban hành nghĀ quyøt v÷ nhĕng vçn đ÷ thuċc
nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa Hċi đćng nhån dån xã.
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- Quyøt đĀnh biûn pháp bâo đâm trêt tĖ, an toàn xã
hċi, đçu tranh, phāng, chĈng tċi phäm và các hành vi vi
phäm pháp luêt khác, phāng, chĈng quan liöu, tham
nhďng trong phäm vi đđĜc phån quy÷n; biûn pháp bâo
vû tài sân cĎa cė quan, tĉ chēc, bâo hċ týnh mäng, tĖ
do, danh dĖ, nhån phèm, tài sân, các quy÷n và lĜi ých
hĜp pháp khác cĎa cĆng dån trön đĀa bàn xã.
- Bæu, miún nhiûm, bãi nhiûm ChĎ tĀch Hċi đćng
nhån dån, PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån, TrđĚng
ban, PhĂ TrđĚng ban cĎa Hċi đćng nhån dån xã; bæu,
miún nhiûm, bãi nhiûm ChĎ tĀch Ủy ban nhån dån, PhĂ
ChĎ tĀch Ủy ban nhån dån và các Ủy viön Ủy ban nhån
dân xã.
- ThĆng qua kø hoäch phát triùn kinh tø - xã hċi
hìng nëm cĎa xã, trđęc khi trünh Ủy ban nhån dån
huyûn, thĀ xã, thành phĈ thuċc tþnh, thành phĈ thuċc
thành phĈ trĖc thuċc trung đėng phö duyût. Quyøt đĀnh
dĖ toán thu ngån sách nhà nđęc trön đĀa bàn; dĖ toán
thu, chi ngân sách xã; đi÷u chþnh dĖ toán ngån sách xã
trong trđĘng hĜp cæn thiøt; phö chuèn quyøt toán ngån
sách xã. Quyøt đĀnh chĎ trđėng đæu tđ chđėng trünh,
dĖ án cĎa xã trong phäm vi đđĜc phån quy÷n.
- Giám sát viûc tuån theo Hiøn pháp và pháp luêt Ě
đĀa phđėng, viûc thĖc hiûn nghĀ quyøt cĎa Hċi đćng
nhån dån xã; giám sát hoät đċng cĎa ThđĘng trĖc Hċi
đćng nhån dån, Ủy ban nhån dån cČng cçp, Ban cĎa
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Hċi đćng nhån dån cçp münh; giám sát vën bân quy
phäm pháp luêt cĎa Ủy ban nhån dån cČng cçp.
- Lçy phiøu týn nhiûm, bă phiøu týn nhiûm đĈi vęi
ngđĘi giĕ chēc vĐ do Hċi đćng nhån dån xã bæu.
- Bãi nhiûm đäi biùu Hċi đćng nhån dån xã và chçp
nhên viûc đäi biùu Hċi đćng nhån dån xã xin thĆi làm
nhiûm vĐ đäi biùu.
- Bãi bă mċt phæn hoðc toàn bċ vën bân trái pháp
luêt cĎa Ủy ban nhån dån, ChĎ tĀch Ủy ban nhån dån xã.
ĐĈi vęi Hội đ ng nhân dân phường, thị trấn,
theo quy đĀnh täi Đi÷u 61 và Đi÷u 68 cĎa Luêt Tĉ chēc
chýnh quy÷n đĀa phđėng thü nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa
Hċi đćng nhån dån phđĘng, thĀ trçn cė bân giĈng nhđ
nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa Hċi đćng nhån dån xã, trĒ
nhiûm vĐ quyøt đĀnh biûn pháp bâo đâm trêt tĖ, an
toàn xã hċi, đçu tranh, phāng, chĈng tċi phäm và các
hành vi vi phäm pháp luêt khác, phāng, chĈng quan
liöu, tham nhďng trong phäm vi đđĜc phån quy÷n; biûn
pháp bâo vû tài sân cĎa cė quan, tĉ chēc, bâo hċ týnh
mäng, tĖ do, danh dĖ, nhån phèm, tài sân, các quy÷n
và lĜi ých hĜp pháp khác cĎa cĆng dån trön đĀa bàn
phđĘng, thĀ trçn do nċi dung này thuċc thèm quy÷n
quyøt đĀnh cĎa Hċi đćng nhån dån cçp trön đù bâo đâm
týnh đćng bċ, têp trung trong quân lĞ đĆ thĀ.
Đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån
phâi đáp ēng nhĕng tiöu chuèn gü?
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Đäi biùu QuĈc hċi phâi đáp ēng các tiöu chuèn đđĜc
quy đĀnh täi Đi÷u 22 cĎa Luêt Tĉ chēc QuĈc hċi, đäi
biùu Hċi đćng nhån dån phâi đáp ēng các tiêu chuèn
đđĜc quy đĀnh Đi÷u 7 cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa
phđėng. ĐĂ là:
- Trung thành vęi Tĉ quĈc, Nhån dån và Hiøn pháp,
phçn đçu thĖc hiûn cĆng cuċc đĉi męi, vü mĐc tiöu dån
giàu, nđęc mänh, dån chĎ, cĆng bìng, vën minh.
- CĂ mċt quĈc tĀch là quĈc tĀch Viût Nam.
- CĂ phèm chçt đäo đēc tĈt, cæn, kiûm, liöm, chýnh,
chý cĆng vĆ tđ, gđėng méu chçp hành pháp luêt; cĂ bân
lÿnh, kiön quyøt đçu tranh chĈng tham nhďng, lãng
phý, mąi biùu hiûn quan liöu, hách dĀch, cĔa quy÷n và
các hành vi vi phäm pháp luêt khác.
- CĂ trünh đċ vën hĂa, chuyön mĆn, cĂ đĎ nëng lĖc,
sēc khăe, kinh nghiûm cĆng tác và uy týn đù thĖc hiûn
nhiûm vĐ.
- Liön hû chðt chô vęi Nhån dån, líng nghe Ğ kiøn
cĎa Nhån dån, đđĜc Nhån dån týn nhiûm.
- CĂ đi÷u kiûn tham gia hoät đċng cĎa QuĈc hċi,
Hċi đćng nhån dån.
Câu 24. Quyền bæu cā là gì? Quyền Āng cā là gì?
Trâ lời:
Quy÷n bæu cĔ là quy÷n cė bân cĎa cĆng dån theo
quy đĀnh cĎa pháp luêt trong viûc đđĜc lĖa chąn ngđĘi
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đäi biùu cĎa münh vào cė quan quy÷n lĖc nhà nđęc.
Quy÷n bæu cĔ bao gćm viûc gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ và
bă phiøu bæu cĔ đù lĖa chąn ngđĘi đäi diûn cho münh täi
QuĈc hċi và Hċi đćng nhån dån các cçp.
Quy÷n ēng cĔ là quy÷n cė bân cĎa cĆng dån khi
đáp ēng đĎ các tiöu chuèn, đi÷u kiûn theo quy đĀnh cĎa
pháp luêt thü cĂ thù thù hiûn nguyûn vąng cĎa münh
đđĜc ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån.
Đi÷u 27 cĎa Hiøn pháp và Đi÷u 2 cĎa Luêt Bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån quy
đĀnh: Týnh đøn ngày bæu cĔ đđĜc cĆng bĈ, cĆng dån
nđęc Cċng hāa xã hċi chĎ nghÿa Viût Nam đĎ 18 tuĉi
trĚ lön cĂ quy÷n bæu cĔ và đĎ 21 tuĉi trĚ lön cĂ quy÷n
ēng cĔ vào QuĈc hċi, Hċi đćng nhån dån các cçp.
Câu 25. Täi sao nòi bæu cā là quyền và nghïa
vý cûa c ng dån?
Trâ lời:
Quy÷n bæu cĔ là quy÷n chýnh trĀ cė bân cĎa cĆng
dån đđĜc Hiøn pháp và pháp luêt quy đĀnh nhìm bâo
đâm cho mąi cĆng dån cĂ đĎ đi÷u kiûn thĖc hiûn viûc
lĖa chąn ngđĘi đäi biùu cĎa münh vào cė quan quy÷n
lĖc nhà nđęc. Quy÷n cĎa cĆng dån khĆng tách rĘi nghÿa
vĐ cĎa cĆng dån.
ThĆng qua bæu cĔ, cĆng dån trĖc tiøp bă phiøu bæu
ngđĘi đäi diûn cho Ğ chý, nguyûn vąng và quy÷n làm chĎ
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cĎa münh, thay mðt münh thĖc hiûn quy÷n lĖc nhà
nđęc, gĂp phæn thiøt lêp bċ máy nhà nđęc đù tiøn hành
các hoät đċng quân lĞ xã hċi. Vü vêy, thĖc hiûn bæu cĔ
là trách nhiûm cĎa cĆng dån đĈi vęi đçt nđęc.
Câu 26. Việc bæu cā đäi biểu Quốc hội, đäi biểu
Hội đồng nhån dån đþợc tiến hành theo nhĂng
nguyên tíc nào?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh täi Đi÷u 7 cĎa Hiøn pháp nëm 2013
và Đi÷u 1 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån, viûc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc tiøn hành theo các
nguyön tíc sau đåy:
- Nguyön tíc bæu cĔ phĉ thĆng.
- Nguyön tíc bünh đîng.
- Nguyön tíc bæu cĔ trĖc tiøp.
- Nguyön tíc bă phiøu kýn.
Câu 27. Thế nào là nguyên tíc phổ th ng trong
bæu cā?
Trâ lời:
Nguyên tíc bæu cĔ phĆ thông là mċt trong nhĕng
nguyên tíc cė bân cĎa chö đċ båu cĔ. Theo nguyên tíc
này, mąi cĆng dån, khĆng phån biût dån tċc, gięi týnh,
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thành phæn xã hċi, týn ngđěng, tĆn giáo, trünh đċ vën
hĂa, ngh÷ nghiûp, đĎ 18 tuĉi trĚ lön đ÷u cĂ quy÷n bæu
cĔ và đĎ 21 tuĉi trĚ lön đ÷u cĂ quy÷n ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån theo quy
đĀnh cĎa pháp luêt (trĒ nhĕng ngđĘi bĀ tđęc quyön båu
cĔ theo bân án, quyøt đĀnh cĎa Tāa án đã cĂ hiûu lĖc
pháp luêt hoðc ngđĘi bĀ køt án tĔ hünh đang trong thĘi
gian chĘ thi hành án, ngđĘi đang chçp hành hünh phät
tČ mà khĆng đđĜc hđĚng án treo, ngđĘi mçt nëng lĖc
hành vi dån sĖ). Nguyön tíc này thö hiûn tính công
khai, dân chĎ rċng rãi, đòi hăi sĖ bâo đâm đö công dân
thĖc hiûn quyön båu cĔ và ēng cĔ cĎa mình.
Câu 28. Thế nào là nguyên tíc bình đîng trong
bæu cā?
Trâ lời:
Bình đîng là mċt nguyên tíc quan trąng xuyön
suĆt quá trình båu cĔ, tĒ khi lêp danh sách cĔ tri cho
đön khi xác đĀnh köt quâ båu cĔ. Nguyên tíc này nhìm
bâo đâm týnh khách quan, khĆng thiön vĀ đù mąi cĆng
dån đ÷u cĂ khâ nëng nhđ nhau tham gia bæu cĔ và ēng
cĔ; nghiöm cçm mąi sĖ phån biût, kĝ thĀ dđęi bçt cē
hünh thēc nào. Nguyön tíc bünh đîng trong bæu cĔ đđĜc
thù hiûn nhđ sau:
- MĊi cĆng dån chþ đđĜc ghi tön vào mċt danh sách
cĔ tri Ě nėi münh cđ trč.
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- MĊi ngđĘi chþ đđĜc ghi tön vào Danh sách nhĕng
ngđĘi ēng cĔ Ě 01 đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi hoðc
01 đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån thuċc 01
đėn vĀ hành chýnh Ě cçp tđėng ēng.
- MĊi cĔ tri chþ đđĜc bă 01 phiøu bæu đäi biùu QuĈc
hċi và 01 phiøu bæu đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě mĊi
cçp.
- Giá trĀ phiøu bæu cĎa mąi cĔ tri nhđ nhau mà
khĆng cĂ sĖ phån biût.
Nguyön tíc bünh đîng đāi hăi phâi cĂ sĖ phån bĉ
hĜp lĞ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi đđĜc gięi
thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån
dån các cçp, sĈ lđĜng đäi biùu đđĜc bæu Ě tĒng đĀa
phđėng, bâo đâm tính đäi diûn cĎa các vČng, mi÷n, đĀa
phđėng, các tæng lęp xã hċi; các dån tċc thiùu sĈ và phĐ
nĕ cĂ tğ lû đäi diûn hĜp lĞ trong QuĈc hċi, Hċi đćng
nhân dân.
Câu 29. Thế nào là nguyên tíc bæu cā trăc tiếp?
Trâ lời:
Bæu cĔ trĖc tiøp là viûc cĔ tri trĖc tiøp đi bæu cĔ, tĖ
bă lá phiøu cĎa münh vào hām phiøu đù lĖa chąn ngđĘi
đĎ týn nhiûm vào cė quan quy÷n lĖc nhà nđęc. Đi÷u 69
cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån quy đĀnh: CĔ tri khĆng đđĜc nhĘ ngđĘi khác
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bæu hċ, bæu thay hoðc bæu bìng cách gĔi thđ. TrđĘng
hĜp cĔ tri khĆng thù tĖ viøt đđĜc phiøu bæu thü nhĘ
ngđĘi khác viøt hċ, nhđng phâi tĖ münh bă phiøu; ngđĘi
viøt hċ phâi bâo đâm bý mêt phiøu bæu cĎa cĔ tri.
TrđĘng hĜp cĔ tri vü khuyøt têt khĆng tĖ bă phiøu đđĜc
thü nhĘ ngđĘi khác bă phiøu vào hām phiøu.
Trong trđĘng hĜp cĔ tri Ĉm đau, già yøu, khuyøt têt
khĆng thù đøn phāng bă phiøu đđĜc thü Tĉ bæu cĔ mang
hām phiøu phĐ và phiøu bæu đøn chĊ Ě, chĊ đi÷u trĀ cĎa
cĔ tri đù cĔ tri nhên phiøu bæu và thĖc hiûn viûc bæu
cĔ. ĐĈi vęi cĔ tri là ngđĘi đang bĀ täm giam, ngđĘi đang
chçp hành biûn pháp đđa vào cė sĚ giáo dĐc bít buċc,
cė sĚ cai nghiûn bít buċc mà träi täm giam, cė sĚ giáo
dĐc bít buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċc khĆng tĉ chēc
khu vĖc bă phiøu riöng hoðc cĔ tri là ngđĘi đang bĀ täm
giĕ täi nhà täm giĕ thü Tĉ bæu cĔ mang hām phiøu phĐ
và phiøu bæu đøn träi täm giam, nhà täm giĕ, cė sĚ giáo
dĐc bít buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċc đù cĔ tri nhên
phiøu bæu và thĖc hiûn viûc bæu cĔ.
Câu 30. Thế nào là nguyên tíc bó phiếu kín?
Trâ lời:
Nguyön tíc bă phiøu kýn bâo đâm cho cĔ tri tĖ do
lĖa chąn ngđĘi münh týn nhiûm mà khĆng bĀ tác đċng
bĚi nhĕng đi÷u kiûn và yøu tĈ bön ngoài. Theo đĂ, cĔ tri
bæu ai, khĆng bæu ai đ÷u đđĜc bâo đâm bý mêt. CĔ tri
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viøt phiøu bæu trong khu vĖc riöng, khĆng ai đđĜc xem,
kù câ thành viön Tĉ bæu cĔ; khĆng ai đđĜc biøt và can
thiûp vào viûc viøt phiøu bæu cĎa cĔ tri. CĔ tri tĖ münh
bă phiøu vào hām phiøu.
Câu 31. Thế nào là bæu cā dån chû, đúng
pháp luêt?
Trâ lời:
Mċt cuċc bæu cĔ đđĜc coi là bæu cĔ dån chĎ và đčng
pháp luêt phâi đâm bâo các yøu tĈ sau đåy:
- Viûc bæu cĔ phâi tiøn hành theo nguyön tíc phĉ
thĆng, bünh đîng, trĖc tiøp và bă phiøu kýn.
- Bâo đâm các quy÷n bæu cĔ, ēng cĔ, vên đċng bæu
cĔ. Quy đĀnh cĐ thù nhĕng trđĘng hĜp bĀ tđęc quy÷n
bæu cĔ, ēng cĔ; nhĕng trđĘng hĜp khĆng đđĜc thĖc hiûn
quy÷n bæu cĔ, ēng cĔ và nhĕng trđĘng hĜp khĆng tham
gia bæu cĔ.
- Quy đĀnh rĄ quy trünh, thĎ tĐc gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ, hiûp thđėng, bæu cĔ läi, bæu cĔ thöm, bæu cĔ bĉ
sung đù đâm bâo lĖa chąn đđĜc nhĕng ngđĘi tiöu biùu,
xēng đáng làm đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng
nhân dân.
- Bâo đâm quy÷n cĎa cĔ tri nėi ngđĘi ēng cĔ cĆng
tác (hoðc làm viûc), cđ trč đđĜc nhên xòt, bày tă Ğ kiøn
cĎa münh v÷ sĖ týn nhiûm đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ.
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- Quy đĀnh rĄ tĉ chēc, nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa các
cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ trong cĆng tác bæu cĔ.
- Viûc giâi quyøt các kiøn nghĀ, khiøu näi, tĈ cáo v÷
bæu cĔ phâi đđĜc thĖc hiûn nghiöm tčc, nhanh chĂng;
các vi phäm v÷ bæu cĔ phâi đđĜc xĔ lĞ nghiöm minh,
đčng pháp luêt.
Câu 32. Tổng số đäi biểu Quốc hội khòa XV
đþợc bæu là bao nhiêu ngþąi? Việc dă kiến cĄ cçu,
thành phæn nhĂng ngþąi đþợc giĆi thiệu Āng cā đäi
biểu Quốc hội khòa XV đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Täi cuċc bæu cĔ læn này, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc
hċi đã dĖ kiøn tĉng sĈ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV đđĜc
bæu là 500 đäi biùu.
Đi÷u 8 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån quy đĀnh: Cën cē vào dĖ kiøn
sĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi đđĜc bæu, sau khi thĈng
nhçt Ğ kiøn vęi Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Trung đėng
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam và đäi diûn các tĉ chēc
chýnh trĀ - xã hċi, chêm nhçt là 105 ngày trđęc ngày
bæu cĔ, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi dĖ kiøn cė cçu,
thành phæn đäi biùu QuĈc hċi; sĈ lđĜng ngđĘi cĎa tĉ
chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi,
lĖc lđĜng vď trang nhån dån, cė quan nhà nđęc Ě trung
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đėng và đĀa phđėng đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi đù bâo đâm tğ lû đäi diûn hĜp lĞ cĎa các tæng
lęp nhân dân trong QuĈc hċi. ThĖc hiûn quy đĀnh nĂi
trên, ngày 23/01/2021, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi đã
thĆng qua NghĀ quyøt sĈ 1193/NQ-UBTVQH14 đù dĖ
kiøn sĈ lđĜng ngđĘi cĎa tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh
trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, lĖc lđĜng vď trang nhån
dån, cė quan nhà nđęc Ě trung đėng và đĀa phđėng đđĜc
gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
DĖ kiøn cė cçu, thành phæn và phån bĉ sĈ lđĜng
ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi cĎa Ủy
ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi đđĜc gĔi đøn Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Trung đėng Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam, Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành
phĈ trĖc thuċc trung đėng, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh.
Câu 33. Việc phån bổ số lþợng đäi biểu Quốc
hội đþợc bæu ć mỗi tînh, thành phố trăc thuộc
trung þĄng do cĄ quan nào dă kiến và theo cën
cĀ nào?
Trâ lời:
Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi là cė quan cĂ thèm
quy÷n phån bĉ sĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi đđĜc bæu Ě
mĊi tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng. Viûc phån
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bĉ sĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi đđĜc bæu Ě mĊi tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc trung đėng đđĜc xác đĀnh theo các
cën cē sau đåy:
- MĊi tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng cĂ ít
nhçt 03 đäi biùu cđ trč và làm viûc täi đĀa phđėng.
- SĈ lđĜng đäi biùu tiøp theo đđĜc týnh theo sĈ dån
và đðc điùm cĎa mĊi đĀa phđėng, bâo đâm tĉng sĈ đäi
biùu QuĈc hċi dĖ kiøn đđĜc bæu là 500 ngđĘi.
- Bâo đâm mĊi tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng cĂ ýt nhçt là 06 đäi biùu QuĈc hċi.
DĖ kiøn phån bĉ đäi biùu Trung đėng ēng cĔ Ě đĀa
phđėng đđĜc thĖc hiûn theo nguyön tíc sau đåy:
- Đoàn đäi biùu QuĈc hċi cĂ 06 đäi biùu thü cĂ 02
đäi biùu Trung đėng.
- Đoàn đäi biùu QuĈc hċi cĂ 07 đäi biùu thü cĂ 03
đäi biùu Trung đėng.
- Đoàn đäi biùu QuĈc hċi cĂ 08 đäi biùu thü cĂ 03-04
đäi biùu Trung đėng.
- Đoàn đäi biùu QuĈc hċi cĂ 09 đäi biùu thì có 04
đäi biùu Trung đėng.
- Đoàn đäi biùu QuĈc hċi cĂ 11 đøn 14 đäi biùu thü
có 05-07 đäi biùu Trung đėng.
- Đoàn đäi biùu QuĈc hċi cĂ 29-30 đäi biùu thü cĂ
14-15 đäi biùu Trung đėng.
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Câu 34. Số ngþąi đþợc giĆi thiệu Āng cā là
phý nĂ, là ngþąi dån tộc thiểu số đþợc quy đðnh
nhþ thế nào?
Trâ lời:
SĈ lđĜng phĐ nĕ đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi do Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi dĖ kiøn trön
cė sĚ đ÷ nghĀ cĎa Đoàn chĎ tĀch Ban chçp hành trung
đėng Hċi liön hiûp phĐ nĕ Viût Nam, bâo đâm cĂ ýt
nhçt 35% tĉng sĈ ngđĘi trong danh sách chýnh thēc
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi là phĐ nĕ.
SĈ lđĜng ngđĘi dån tċc thiùu sĈ đđĜc gięi thiûu ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi do Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi dĖ
kiøn trön cė sĚ đ÷ nghĀ cĎa Hċi đćng Dån tċc cĎa QuĈc
hċi, bâo đâm cĂ ýt nhçt 18% tĉng sĈ ngđĘi trong danh
sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi
là ngđĘi dån tċc thiùu sĈ.
SĈ ngđĘi đđĜc gięi thiûu đù ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån các cçp cďng phâi bâo đâm cĂ ýt nhçt
35% tĉng sĈ ngđĘi trong danh sách chýnh thēc nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån là phĐ nĕ; sĈ
lđĜng ngđĘi ēng cĔ là ngđĘi dån tċc thiùu sĈ đđĜc xác
đĀnh phČ hĜp vęi tünh hünh cĐ thù cĎa tĒng đĀa phđėng.
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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 đĀnh tĉng sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng đđĜc thĖc hiûn
theo nguyön tíc:
- Tþnh mi÷n nči, vČng cao cĂ tĒ 500.000 dån trĚ
xuĈng đđĜc bæu 50 đäi biùu; cĂ trön 500.000 dån thü cē
thêm 50.000 dân đđĜc bæu thöm 01 đäi biùu, nhđng
tĉng sĈ khĆng quá 75 đäi biùu. Viûc xác đĀnh tþnh mi÷n
nči, vČng cao đù làm cën cē xác đĀnh sĈ lđĜng đäi biùu
Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu cën cē vào vën bân, quyøt
đĀnh cān hiûu lĖc pháp luêt cĎa cė quan nhà nđęc cĂ
thèm quy÷n. Täi NghĀ quyøt sĈ 1187/NQ-UBTVQH14
ngày 11 tháng 01 nëm 2021 cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi v÷ Hđęng dén viûc xác đĀnh dĖ kiøn cė cçu,
thành phæn và phån bĉ sĈ lđĜng ngđĘi đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ
2021-2026 đã giao Bċ Nċi vĐ chĎ trü, phĈi hĜp vęi Ủy
ban Dån tċc và các cė quan cĂ liön quan rà soát, têp
hĜp các vën bân, quyøt đĀnh cān hiûu lĖc pháp luêt đã
đđĜc cė quan nhà nđęc cĂ thèm quy÷n ban hành đù xác
đĀnh đėn vĀ hành chýnh mi÷n nči, vČng cao và cĆng bĈ
trên Trang thĆng tin điûn tĔ cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc
gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn).
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- Tþnh khĆng thuċc trđĘng hĜp nöu trön cĂ tĒ
1.000.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 50 đäi biùu; cĂ trön
1.000.000 dån thü cē thöm 70.000 dån đđĜc bæu thöm
01 đäi biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 85 đäi biùu.
- Thành phĈ trĖc thuċc trung đėng cĂ tĒ 1.000.000
dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 50 đäi biùu; cĂ trön 1.000.000
dån thü cē thöm 60 nghün dån đđĜc bæu thöm 01 đäi
biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 85 đäi biùu.
- Thành phĈ Hà Nċi, Thành phĈ Hć Chý Minh đđĜc
bæu 95 đäi biùu.
Theo quy đĀnh täi NghĀ quyøt sĈ 1187/NQ-UBTV
QH14 ngày 11 tháng 01 nëm 2021 cĎa Ủy ban ThđĘng
vĐ QuĈc hċi, dån sĈ cĎa tĒng đėn vĀ hành chýnh đù làm
cën cē xác đĀnh sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån
đđĜc bæu đđĜc xác đĀnh theo sĈ liûu thĈng kö dån sĈ do
cė quan thĈng kö cçp tþnh cĆng bĈ täi thĘi 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 đĀnh tĉng sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
cçp huyûn đđĜc thĖc hiûn theo nguyön tíc:
- Huyûn mi÷n nči, vČng cao, hâi đâo cĂ tĒ 40.000
dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 30 đäi biùu; cĂ trön 40.000 dân
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thü cē thöm 7.000 dån đđĜc bæu thöm 01 đäi biùu,
nhđng tĉng sĈ khĆng quá 35 đäi biùu. Viûc xác đĀnh
huyûn mi÷n nči, vČng cao, hâi đâo đù làm cën cē xác
đĀnh sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu cën
cē vào vën bân, quyøt đĀnh cān hiûu lĖc pháp luêt cĎa
cė quan nhà nđęc cĂ thèm quy÷n. Täi NghĀ quyøt sĈ
1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 nëm 2021 cĎa
Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi v÷ Hđęng dén viûc xác đĀnh
dĖ kiøn cė cçu, thành phæn và phån bĉ sĈ lđĜng ngđĘi
đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån các
cçp nhiûm kĝ 2021-2026 đã giao Bċ Nċi vĐ chĎ trü, phĈi
hĜp vęi Ủy ban Dån tċc và các cė quan cĂ liön quan rà
soát, têp hĜp các vën bân, quyøt đĀnh cān hiûu lĖc pháp
luêt đã đđĜc cė quan nhà nđęc cĂ thèm quy÷n ban hành
đù xác đĀnh đėn vĀ hành chýnh mi÷n nči, vČng cao, hâi
đâo và cĆng bĈ trön Trang thĆng tin điûn tĔ cĎa Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn).
- Huyûn khĆng thuċc trđĘng hĜp nöu trön, thĀ xã cĂ
tĒ 80.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 30 đäi biùu; cĂ trön
80.000 dån thü cē thöm 15.000 dån đđĜc bæu thöm 01
đäi biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 35 đäi biùu.
- Quên, thành phĈ thuċc tþnh, thành phĈ thuċc
thành phĈ trĖc thuċc trung đėng cĂ tĒ 100.000 dån trĚ
xuĈng đđĜc bæu 30 đäi biùu; cĂ trön 100.000 dån thü cē
thêm 15.000 dån đđĜc bæu thöm 01 đäi biùu, nhđng
tĉng sĈ khĆng quá 35 đäi biùu.
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- SĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě huyûn,
quên, thĀ xã, thành phĈ thuċc tþnh, thành phĈ thuċc
thành phĈ trĖc thuċc trung đėng cĂ tĒ 30 đėn vĀ hành
chýnh cçp xã trĖc thuċc trĚ lön do Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi quyøt đĀnh theo đ÷ nghĀ cĎa ThđĘng trĖc Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 40
đäi biùu.
Täi kĝ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm
kĝ 2021-2026, trön câ nđęc cĂ tĉng cċng 29 đėn vĀ cçp
huyûn (thuċc 11 tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng)
cĂ tĒ 30 đėn vĀ hành chýnh cçp xã trĚ lön. Trön cė sĚ đ÷
nghĀ cĎa các đĀa phđėng cďng nhđ bâo đâm cån đĈi
chung v÷ tğ lû dån sĈ và sĈ đėn vĀ hành chýnh trĖc
thuċc cĎa tĒng đĀa phđėng, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc
hċi đã xem xòt và ra nghĀ quyøt quyøt đĀnh sĈ lđĜng đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn nhiûm kĝ 20212026 cĐ thù (tĒ 37 đøn 40 đäi biùu) cho tĒng huyûn, thĀ
xã, thành phĈ thuċc tþnh và thành phĈ ThĎ Đēc thuċc
phäm vi đĈi tđĜng 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 đĀnh tĉng sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
cçp xã đđĜc thĖc hiûn theo nguyön tíc:
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- Xã, thĀ trçn mi÷n nči, vČng cao và hâi đâo cĂ tĒ
2.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 15 đäi biùu.
- Xã, thĀ trçn mi÷n nči, vČng cao và hâi đâo cĂ trön
2.000 dån đøn dđęi 3.000 dån đđĜc bæu 19 đäi biùu.
- Xã, thĀ trçn mi÷n nči, vČng cao và hâi đâo cĂ tĒ
3.000 dån đøn 4.000 dån đđĜc bæu 21 đäi biùu; cĂ trön
4.000 dån thü cē thöm 1.000 dån đđĜc bæu thöm 01 đäi
biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 30 đäi biùu.
Viûc xác đĀnh xã mi÷n nči, vČng cao, hâi đâo đù
làm cën cē xác đĀnh sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån
dån đđĜc bæu cën cē vào vën bân, quyøt đĀnh cān hiûu
lĖc pháp luêt cĎa cė quan nhà nđęc cĂ thèm quy÷n. Täi
NghĀ quyøt sĈ 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01
nëm 2021 cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi v÷ Hđęng
dén viûc xác đĀnh dĖ kiøn cė cçu, thành phæn và phån
bĉ sĈ lđĜng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 đã giao Bċ
Nċi vĐ chĎ trü, phĈi hĜp vęi Ủy ban Dån tċc và các cė
quan cĂ liön quan rà soát, têp hĜp các vën bân, quyøt
đĀnh cān hiûu lĖc pháp luêt đã đđĜc cė quan nhà nđęc
cĂ thèm quy÷n ban hành đù xác đĀnh đėn vĀ hành chýnh
mi÷n nči, vČng cao, hâi đâo và cĆng bĈ trön Trang
thĆng tin điûn tĔ cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia
(http://hoidongbaucu.quochoi.vn).
- Xã, thĀ trçn khĆng thuċc trđĘng hĜp nöu trön cĂ
tĒ 5.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 25 đäi biùu; cĂ trön
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5.000 dån thü cē thöm 2.500 dån đđĜc bæu thöm 01 đäi
biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 30 đäi biùu.
- PhđĘng cĂ tĒ 10.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 21
đäi biùu.
- PhđĘng cĂ trön 10.000 dån thü cē thöm 5.000 dån
đđĜc bæu thöm 01 đäi biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá
30 đäi biùu.
Câu 38. Trþąng hợp số dån dùng để tính số
lþợng đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc bæu ć mỗi
đĄn vð hành chính cñn dþ thì cò đþợc làm trñn số
không?
Trâ lời:
Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng nëm 2015 đã
đđĜc sĔa đĉi, bĉ sung mċt sĈ đi÷u nëm 2019 và NghĀ
quyøt sĈ 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 nëm
2021 cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi đã quy đĀnh cĐ
thù nguyön tíc xác đĀnh sĈ lđĜng đäi biùu HĐND đĈi
vęi tĒng loäi đėn vĀ hành chýnh: tþnh, thành phĈ trĖc
thuċc trung đėng; huyûn, quên, thĀ xã, thành phĈ thuċc
tþnh, thành phĈ thuċc thành phĈ trĖc thuċc trung đėng;
xã, phđĘng, thĀ trçn cën cē vào dån sĈ, đðc điùm (mi÷n
nči, vČng cao, hâi đâo) và sĈ lđĜng đėn vĀ hành chýnh
trĖc thuċc. Chîng hän:
- Tþnh mi÷n nči, vČng cao cĂ tĒ 500.000 dån trĚ
xuĈng đđĜc bæu 50 đäi biùu; cĂ trön 500.000 dån thü cē
56

thöm 50.000 dån đđĜc bæu thöm mċt đäi biùu, nhđng
tĉng sĈ khĆng quá 75 đäi biùu.
- Huyûn khĆng thuċc trđĘng hĜp quy đĀnh täi điùm
a khoân 1 Đi÷u 25 cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa
phđėng cĂ tĒ 80.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 30 đäi
biùu; cĂ trön 80.000 dån thü cē thöm 15.000 dån đđĜc
bæu thöm mċt đäi biùu, nhđng tĉng sĈ khĆng quá 35 đäi
biùu.
- PhđĘng cĂ tĒ 10.000 dån trĚ xuĈng đđĜc bæu 21
đäi biùu; phđĘng cĂ trön 10 nghün dån thü cē thöm
5.000 dån đđĜc bæu thöm mċt đäi biùu, nhđng tĉng sĈ
khĆng quá 30 đäi biùu.
ThĖc hiûn đčng các quy đĀnh nöu trön thü nøu sĈ
lđĜng dån tëng thöm (so vęi mēc chuèn đæu tiön) Ě 01
đėn vĀ hành chýnh đáp ēng đĎ đi÷u kiûn đù bæu thöm
01 đäi biùu thü męi đđĜc týnh thöm 01 đäi biùu vào tĉng
sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu Ě đėn vĀ hành
chýnh đĂ (tēc là khĆng cĂ viûc chia bünh quån và làm
trān sĈ). Vý dĐ: täi phđĘng X cĂ tĉng sĈ dån là 14.000
ngđĘi thü sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån phđĘng đđĜc
bæu vén chþ là 21 đäi biùu bĚi sĈ dån tëng thöm so vęi
tiöu chuèn 10.000 dån chþ cĂ 4.000 ngđĘi (thçp hėn mēc
5000 dån đù đđĜc tëng thöm 01 đäi biùu theo quy đĀnh
cĎa Luêt). Täi tþnh Y cĂ dån sĈ là 1.541.829 ngđĘi (týnh
đøn thĘi điùm ngày 31 tháng 12 nëm 2020), cën cē theo
quy đĀnh cĎa Luêt sô đđĜc bæu 50 đäi biùu Hċi đćng
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nhån dån cçp tþnh ēng vęi 500.000 dån đæu tiön và
thöm 20 đäi biùu ēng vęi 1.000.000 dån tiøp theo
(50.000 ngđĘi x 20 læn); sĈ dån cān läi là 41.829 ngđĘi ýt
hėn 50.000 ngđĘi, chđa đĎ đù bæu thöm 01 đäi biùu nön
khĆng đđĜc týnh nĕa. Nhđ vêy, tĉng sĈ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån tþnh Y nhiûm kĝ 2021-2026 đđĜc bæu là
70 đäi biùu.
Câu 39. Việc xác đðnh dă kiến cĄ cçu, thành
phæn và phån bổ số lþợng ngþąi đþợc giĆi thiệu
Āng cā đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp
nhiệm kỳ 2021-2026 đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Cën cē vào sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån
đđĜc bæu, nguyön tíc v÷ viûc bâo đâm sĈ dđ khi lêp
danh sách ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
quy đĀnh täi khoân 3 Đi÷u 58 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån, ThđĘng trĖc
Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, cçp xã, sau khi
thĈng nhçt Ğ kiøn vęi Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam và Ủy ban nhån dån cČng cçp,
dĖ kiøn cĐ thù cė cçu, thành phæn, phån bĉ sĈ lđĜng
ngđĘi cĎa tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ
chēc xã hċi, đėn vĀ vď trang nhån dån, cė quan nhà
nđęc Ě cçp münh và các đėn vĀ hành chýnh cçp dđęi (đĈi
vęi cçp tþnh, cçp huyûn), các thĆn, tĉ dån phĈ (đĈi vęi
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cçp xã), đėn vĀ sĖ nghiûp, tĉ chēc kinh tø trön đĀa bàn
đđĜc gięi thiûu đù ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě
đėn vĀ hành chýnh cçp mình.
Viûc dĖ kiøn cė cçu, thành phæn, phån bĉ sĈ lđĜng
ngđĘi đđĜc gięi thiûu đù ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån Ě mĊi đėn vĀ hành chýnh phâi bâo đâm dån chĎ,
cĆng tåm, khách quan, minh bäch; coi trąng chçt lđĜng,
lĖa chąn đäi biùu là nhĕng ngđĘi tiöu biùu v÷ phèm
chçt, đäo đēc, uy týn, trý tuû; đćng thĘi bâo đâm cė cçu
hĜp lĞ trong các tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã
hċi, tĉ chēc xã hċi, đėn vĀ vď trang nhån dån, cė quan
nhà nđęc Ě cçp münh và các đėn vĀ hành chýnh cçp dđęi
(đĈi vęi cçp tþnh, cçp huyûn), các thĆn, tĉ dån phĈ (đĈi
vęi cçp xã), đėn vĀ sĖ nghiûp, tĉ chēc kinh tø trön đĀa
bàn; cĂ đäi diûn cĎa các thành phæn xã hċi, ngh÷ nghiûp,
tĆn giáo, đċ tuĉi và đáp ēng các yöu cæu sau đåy:
- Bâo đâm cĂ ýt nhçt là 35% tĉng sĈ ngđĘi trong
danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån là phĐ nĕ; phçn đçu tğ lû phĐ nĕ trčng
cĔ là khoâng 30% tĉng sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
- Bâo đâm tğ lû hĜp lĞ ngđĘi trong danh sách chýnh
thēc nhĕng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån là ngđĘi dån tċc thiùu sĈ, phČ hĜp vęi
đðc điùm, cė cçu dån sĈ cĎa tĒng đĀa phđėng. Quan tåm
đøn nhĕng dån tċc thiùu sĈ trong nhi÷u khĂa chđa cĂ
ngđĘi tham gia vào hoät đċng cĎa Hċi đćng nhån dån.
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- Phçn đçu đät tğ lû ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån là ngđĘi ngoài Đâng khĆng
thçp hėn 10% tĉng sĈ ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån.
- Phçn đçu đät tğ lû ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån là đäi biùu tró tuĉi (dđęi 40
tuĉi) khĆng thçp hėn 15% tĉng sĈ ngđĘi đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
- Phçn đçu đät tğ lû tĒ 30% trĚ lön đäi biùu Hċi
đćng nhån dån nhiûm kĝ 2016 - 2021 tái cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026 Ě tĒng cçp.
- Giâm tğ lû ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cĆng tác Ě các cė quan quân lĞ nhà
nđęc so vęi nhiûm kĝ 2016 - 2021.
Câu 40. Việc xác đðnh số lþợng đäi biểu Hội
đồng nhån dån hoät động chuyên trách ć tÿng
đĄn vð hành chính nhiệm kỳ 2021-2026 đþợc thăc
hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Viûc xác đĀnh sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån
hoät đċng chuyön trách Ě tĒng đėn vĀ hành chýnh đđĜc
cën cē vào quy đĀnh cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa
phđėng nëm 2015 đã đđĜc sĔa đĉi, bĉ sung mċt sĈ đi÷u
nëm 2019, NghĀ quyøt sĈ 119/2020/QH14 ngày 19
tháng 6 nëm 2020 cĎa QuĈc hċi v÷ Thý điùm tĉ chēc mĆ
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hünh chýnh quy÷n đĆ thĀ và mċt sĈ cė chø, chýnh sách
đðc thČ phát triùn thành phĈ Đà Nïng, NghĀ quyøt sĈ
131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 nëm 2020 cĎa QuĈc
hċi v÷ Tĉ chēc chýnh quy÷n đĆ thĀ täi Thành phĈ Hć
Chý Minh. CĐ thù nhđ sau:
- ĐĈi vęi cçp tþnh, sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån
dån hoät đċng chuyön trách giĕ chēc vĐ ChĎ tĀch, PhĂ
ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån tĈi đa là 02 ngđĘi; sĈ lđĜng
đäi biùu Hċi đćng nhån dån hoät đċng chuyön trách giĕ
chēc vĐ TrđĚng ban, PhĂ TrđĚng ban Ě mĊi Ban cĎa
Hċi đćng nhån dån tĈi đa là 02 ngđĘi, trĒ Thành phĈ
Hć Chý Minh và thành phĈ Đà Nïng.
ĐĈi vęi Thành phĈ Hć Chý Minh, sĈ lđĜng đäi biùu
Hċi đćng nhån dån hoät đċng chuyön trách giĕ chēc vĐ
ChĎ tĀch, PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån thành phĈ
tĈi đa là 03 ngđĘi; sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån
hoät đċng chuyön trách giĕ chēc vĐ TrđĚng ban, PhĂ
TrđĚng ban và Ủy viön Ě mĊi Ban cĎa Hċi đćng nhån
dån thành phĈ tĈi đa là 04 ngđĘi.
ĐĈi vęi thành phĈ Đà Nïng, sĈ lđĜng đäi biùu Hċi
đćng nhån dån hoät đċng chuyön trách giĕ chēc vĐ
ChĎ tĀch, PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån thành phĈ
tĈi đa là 02 ngđĘi; sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån
hoät đċng chuyön trách giĕ chēc vĐ TrđĚng ban, PhĂ
TrđĚng ban Ě mĊi Ban cĎa Hċi đćng nhân dân thành
phĈ tĈi đa là 03 ngđĘi.
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- ĐĈi vęi cçp huyûn, sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng
nhån dån hoät đċng chuyön trách giĕ chēc vĐ ChĎ tĀch,
PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån tĈi đa là 02 ngđĘi; sĈ
lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån hoät đċng chuyön
trách giĕ chēc vĐ TrđĚng ban, PhĂ TrđĚng ban Ě mĊi
Ban cĎa Hċi đćng nhån dån tĈi đa là 02 ngđĘi.
- ĐĈi vęi cçp xã, sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån
dån hoät đċng chuyön trách giĕ chēc vĐ PhĂ ChĎ tĀch
Hċi đćng nhån dån là 01 ngđĘi.
Câu 41. Trách nhiệm cûa Ủy ban Thþąng vý
Quốc hội đối vĆi cuộc bæu cā đäi biểu Quốc hội và
bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp đþợc
quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh täi khoân 3 Đi÷u 4 cĎa Luêt Bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån, Ủy
ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi cĂ trách nhiûm thĖc hiûn viûc
dĖ kiøn và phån bĉ sĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi đđĜc
bæu; xác đĀnh cė cçu, thành phæn nhĕng ngđĘi đđĜc gięi
thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi; hđęng dén viûc xác
đĀnh dĖ kiøn cė cçu, thành phæn, phån bĉ sĈ lđĜng
ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån các cçp; tĉ chēc giám sát cĆng tác bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån, bâo đâm cho
viûc bæu cĔ đđĜc tiøn hành dån chĎ, đčng pháp luêt, an
toàn, tiøt kiûm.
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Câu 42. Trách nhiệm cûa Chính phû đối vĆi
cuộc bæu cā đäi biểu Quốc hội và bæu cā đäi biểu
Hội đồng nhån dån các cçp đþợc quy đðnh nhþ
thế nào?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh täi khoân 4 Đi÷u 4 cĎa Luêt Bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån thü
trong cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
đćng nhån dån các cçp, Chýnh phĎ cĂ trách nhiûm chþ
đäo các Bċ, cė quan ngang Bċ, cė quan thuċc Chýnh phĎ,
Ủy ban nhån dån các cçp thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ theo
quy đĀnh cĎa pháp luêt; tĉ chēc thĖc hiûn các biûn
pháp bâo đâm kinh phý, hđęng dén viûc quân lĞ và sĔ
dĐng kinh phý tĉ chēc bæu cĔ, bâo đâm cĆng tác thĆng
tin, tuyön truy÷n, an ninh, an toàn và các đi÷u kiûn cæn
thiøt khác phĐc vĐ cuċc bæu cĔ.
Câu 43. Trách nhiệm cûa Thþąng trăc Hội
đồng nhån dån các cçp đối vĆi cuộc bæu cā đäi
biểu Quốc hội và đäi biểu Hội đồng nhân dân
đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh täi khoân 7 Đi÷u 4 cĎa Luêt Bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån thü
trong cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
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đćng nhån dån các cçp, ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån
dân có trách nhiûm dĖ kiøn cė cçu, thành phæn, sĈ
lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĎa cçp münh.
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån các cçp, trong phäm vi
nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa münh, cĂ trách nhiûm giám
sát, kiùm tra và thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ theo quy
đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
đćng 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 vĆi cuộc bæu cā đäi biểu Quốc hội và
bæu cā 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 vĐ,
quy÷n hän cĎa münh, cĂ trách nhiûm phĈi hĜp, thĈng
nhçt vęi ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp
thành lêp các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ Ě đĀa phđėng.
Riöng Ủy ban nhån dån cçp xã cān có thöm mċt sĈ
trách nhiûm khác nhđ xác đĀnh khu vĖc bă phiøu và
trünh Ủy ban nhån dån cçp huyûn phö chuèn; đĈi vęi
các đėn vĀ hành chýnh cçp huyûn khĆng chia thành đėn
vĀ hành chýnh cçp xã thü viûc xác đĀnh khu vĖc bă phiøu
do Ủy ban nhån dån cçp huyûn quyøt đĀnh (khoân 4
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Đi÷u 11 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu
Hċi đćng nhån dån). Ủy ban nhån dån cçp xã lêp danh
sách cĔ tri theo khu vĖc bă phiøu; đĈi vęi nhĕng nėi
khĆng cĂ đėn vĀ hành chýnh cçp xã thü Ủy ban nhân
dån cçp huyûn lêp danh sách cĔ tri theo tĒng khu vĖc
bă phiøu.
Ủy ban nhån dån các cçp cĂ trách nhiûm thđĘng
xuyön kiùm tra, đĆn đĈc và tĉ chēc triùn khai cĆng tác
bæu cĔ theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån và các vën bân quy
phäm pháp luêt khác cĂ liön quan; thĖc hiûn cĆng tác
thĆng tin, tuyön truy÷n, bâo đâm an ninh trêt tĖ, an
toàn cho cuċc bæu cĔ.
Câu 45. Trách nhiệm cûa Mðt trên Tổ quốc
Việt Nam đối vĆi cuộc bæu cā đäi biểu Quốc hội
và bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp
đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam tĉ chēc hiûp thđėng
lĖa chąn, gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp; tham gia giám sát
viûc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp.
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam các cçp phĈi hĜp, tham gia cČng Ủy ban nhån
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dån, ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån cČng cçp thành
lêp các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ Ě đĀa phđėng.
Câu 46. ĐĄn vð bæu cā là gì? Cò bao nhiêu loäi
đĄn vð bæu cā trong cuộc bæu cā đäi biểu Quốc hội
và bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp?
Trâ lời:
Các cuċc bæu cĔ phâi đđĜc tiøn hành theo các đėn
vĀ bæu cĔ. Đėn vĀ bæu cĔ là khái niûm chþ mċt phäm vi
đĀa lĞ hành chýnh tđėng ēng vęi mċt lđĜng dån cđ nhçt
đĀnh đù bæu mċt sĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi hay đäi
biùu Hċi đćng nhån dån xác đĀnh.
Theo quy đĀnh täi Đi÷u 10 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån thü cĂ các
loäi đėn vĀ bæu cĔ sau đåy:
- Đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi. Theo đĂ, tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc trung đėng đđĜc chia thành các
đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
- Đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
tþnh. Theo đĂ, tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng
đđĜc chia thành các đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhân dån cçp tþnh.
- Đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
huyûn. Theo đĂ, huyûn, quên, thĀ xã, thành phĈ thuċc
tþnh, thành phĈ thuċc thành phĈ trĖc thuċc trung đėng
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đđĜc chia thành các đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp huyûn.
- Đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã.
Theo đĂ, xã, phđĘng, thĀ trçn đđĜc chia thành các đėn
vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã.
Câu 47. Việc çn đðnh số đĄn vð bæu cā, danh
sách các đĄn vð bæu cā đþợc tiến hành nhþ thế nào?
Trâ lời:
Đối với bæu cử đäi biểu Quốc hội: Theo quy đĀnh täi
khoân 2 Đi÷u 10 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån thü tþnh, thành phĈ trĖc
thuċc trung đėng đđĜc chia thành các đėn vĀ bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi. SĈ đėn vĀ bæu cĔ, danh sách các đėn vĀ
bæu cĔ và sĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi đđĜc bæu Ě mĊi
đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc týnh cën cē theo
sĈ dån, do Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia çn đĀnh theo đ÷
nghĀ cĎa Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc
trung đėng và đđĜc cĆng bĈ chậm nhất là ngày 04
tháng 3 năm 2021 (80 ngày trđęc ngày bæu cĔ).
Đối với bæu cử đäi biểu Hội đồng nhån dån: Theo
quy đĀnh täi khoân 3 Đi÷u 10 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån thü sĈ đėn vĀ
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn,
cçp xã, danh sách các đėn vĀ bæu cĔ và sĈ lđĜng đäi
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biùu đđĜc bæu Ě mĊi đėn vĀ bæu cĔ do Ủy ban bæu cĔ Ě
cçp đĂ çn đĀnh theo đ÷ nghĀ cĎa Ủy ban nhân dân cùng
cçp và đđĜc cĆng bĈ chêm nhçt là chậm nhất là ngày
04 tháng 3 năm 2021 (80 ngày trđęc ngày bæu cĔ).
Câu 48. S đäi biêu đþợc båu ć m i đĄn vð båu
cā đäi biểu Quốc hội, đĄn vð bæu cā đäi biểu Hội
đồng nhån dån đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Täi khoân 4 Đi÷u 10 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån quy đĀnh:
- MĊi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc bæu
khĆng quá 03 đäi biùu.
- MĊi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
đđĜc bæu khĆng quá 05 đäi biùu.
Câu 49. Khu văc bó phiếu là gì? Việc xác đðnh
khu văc bó phiếu đþợc tiến hành nhþ thế nào?
Trâ lời:
Khu vĖc bă phiøu là phäm vi đĀa lĞ hành chính có
sĈ dån nhçt đĀnh. Viûc chia khu vĖc bă phiøu mang Ğ
nghÿa kĠ thuêt, nhìm täo đi÷u kiûn thuên lĜi cho cĔ tri
thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ cĎa münh. Chýnh vü vêy, khu
vĖc bă phiøu cĂ phäm vi hành chýnh nhă hėn đėn vĀ bæu
cĔ. ThĆng thđĘng, các khu vĖc bă phiøu đđĜc thành lêp
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theo các đėn vĀ hành chýnh cė sĚ nhđ xã, phđĘng hoðc
thĆn, tĉ dån phĈ, khu phĈ (cá biût cďng cĂ mċt sĈ
trđĘng hĜp đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
cçp xã chþ cĂ duy nhçt 01 khu vĖc bă phiøu).
Theo quy đĀnh täi Đi÷u 11 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån thü mĊi
đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån chia thành các khu vĖc bă phiøu.
Khu vĖc bă phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi đćng thĘi là
khu vĖc bă phiøu bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
các cçp.
MĊi khu vĖc bă phiøu cĂ tĒ 300 cĔ tri đøn 4.000 cĔ
tri. Ở mi÷n nči, vČng cao, hâi đâo và nhĕng nėi dån cđ
khĆng têp trung thü dČ chđa cĂ đĎ 300 cĔ tri cďng đđĜc
thành lêp mċt khu vĖc bă phiøu. Bûnh viûn, nhà hċ
sinh, nhà an dđěng, cė sĚ chëm sĂc ngđĘi khuyøt têt, cė
sĚ chëm sĂc ngđĘi cao tuĉi cĂ tĒ 50 cĔ tri trĚ lön; đėn vĀ
vď trang nhån dån; cė sĚ giáo dĐc bít buċc, cė sĚ cai
nghiûn bít buċc, träi täm giam cĂ thù thành lêp khu
vĖc bă phiøu riöng.
Viûc xác đĀnh đėn vĀ vď trang nhån dån là khu vĖc
bă phiøu riöng do Ban Chþ huy đėn vĀ quyøt đĀnh. Viûc
xác đĀnh các khu vĖc bă phiøu cān läi do Ủy ban nhån
dån cçp xã quyøt đĀnh và đđĜc Ủy ban nhån dån cçp
huyûn phö chuèn. ĐĈi vęi nhĕng huyûn khĆng cĂ đėn vĀ
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hành chýnh xã, thĀ trçn thü viûc xác đĀnh khu vĖc bă
phiøu do Ủy ban nhån dån huyûn quyøt đĀnh.
SĈ cĔ tri làm cën cē đù xác đĀnh thành lêp khu vĖc
bă phiøu là sĈ lđĜng cĔ tri đđĜc xác đĀnh mċt cách
tđėng đĈi täi thĘi điùm thành lêp, phö chuèn viûc thành
lêp khu vĖc bă phiøu đĂ. Trön cė sĚ các khu vĖc bă phiøu
đã đđĜc xác đĀnh, Ủy ban nhån dån cçp xã tiøn hành
viûc lêp và cĆng bĈ danh sách cĔ tri. Sau khi danh sách
cĔ tri đã đđĜc cĆng bĈ, nøu cĂ cĔ tri Ě nėi khác chuyùn
đøn và đëng kĞ bă phiøu täi đĀa phđėng thü Ủy ban
nhån dån bĉ sung tön cĔ tri vào danh sách cĔ tri và sĈ
cĔ tri này đđĜc týnh vào tĉng sĈ cĔ tri cĎa khu vĖc bă
phiøu đĂ khi lêp biön bân køt quâ kiùm phiøu; trđĘng
hĜp cĔ tri bĀ xĂa tön trong danh sách cĔ tri, cĔ tri đã
đđĜc chēng nhên đi bă phiøu Ě nėi khác thü khĆng đđĜc
týnh vào tĉng sĈ cĔ tri cĎa khu vĖc bă phiøu.
Câu 50. Việc giâi quyết đĄn thþ khiếu näi, tố
cáo liên quan đến bæu cā đþợc thăc hiện nhþ thế
nào?
Trâ lời:
1. Do týnh chçt và đðc điùm v÷ thĘi gian tĉ chēc
bæu cĔ, nön viûc giâi quyøt các khiøu näi, tĈ cáo trong
bæu cĔ khĆng thĖc hiûn theo các quy đĀnh cĎa Luêt
Khiøu näi, Luêt TĈ cáo. Viûc giâi quyøt các khiøu näi,
tĈ cáo trong bæu cĔ chĎ yøu nhìm mĐc đých bâo đâm
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cho các bđęc, các cĆng đoän trong quá trünh tĉ chēc bæu
cĔ đđĜc tiøn hành đčng quy đĀnh cĎa pháp luêt; viûc
xem xòt, xác đĀnh trách nhiûm cĐ thù cĎa các cá nhån,
tĉ chēc cĂ vi phäm vén thĖc hiûn theo các quy đĀnh
khác cĂ liön quan cĎa pháp luêt (vý dĐ nhđ pháp luêt
v÷ cán bċ, cĆng chēc, pháp luêt v÷ thanh tra, v÷ khiøu
näi, tĈ cáo, v÷ hünh sĖ...).
2. Đi÷u 55 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån quy đĀnh v÷ viûc xác minh,
trâ lĘi các vĐ viûc mà cĔ tri nöu đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån phát sinh trong quá trünh gięi
thiûu, hiûp thđėng, lĖa chąn ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån. Đi÷u luêt này đã nöu rĄ trách nhiûm và
thĘi hän xác minh, trâ lĘi đĈi vęi các vĐ viûc khiøu näi,
tĈ cáo. Køt quâ xác minh, trâ lĘi v÷ các vĐ viûc nĂi trön
là cė sĚ đù Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba xem xòt,
quyøt đĀnh danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng
cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp münh.
Đi÷u 61 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån quy đĀnh chung v÷ khiøu näi,
tĈ cáo v÷ ngđĘi ēng cĔ, lêp danh sách ngđĘi ēng cĔ.
Theo đĂ, cĆng dån cĂ quy÷n tĈ cáo v÷ ngđĘi ēng cĔ,
khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ v÷ nhĕng sai sĂt trong viûc
lêp danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ khĆng phån biût v÷
thĘi điùm thĖc hiûn viûc khiøu näi, tĈ cáo. Ủy ban bæu
cĔ, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån là các cė
quan chĀu trách nhiûm tiøp nhên và giâi quyøt các
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khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ liön quan đøn ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån, viûc lêp danh sách nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp münh.
Nhđ vêy, các khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ liön quan
đøn ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån, viûc lêp
danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån đ÷u phâi đđĜc Ban bæu cĔ, Ủy ban bæu cĔ tđėng
ēng tiøp nhên, ghi vào sĉ, chuyùn đøn các cė quan, tĉ
chēc hĕu quan đù thĖc hiûn viûc xác minh, trâ lĘi làm
cė sĚ cho viûc giâi quyøt cĎa các cė quan phĐ trách bæu
cĔ theo thèm quy÷n.
ĐĈi vęi các vĐ viûc cĔ tri nöu lön v÷ ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp trong thĘi gian tiøn
hành hiûp thđėng thü viûc xác minh và trâ lĘi đđĜc thĖc
hiûn theo quy đĀnh täi Đi÷u 55 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån. Køt quâ
xác minh, trâ lĘi đđĜc gĔi cho Ban thđĘng trĖc Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp
thđėng đù làm cė sĚ cho Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē
ba xem xòt, quyøt đĀnh danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu
chuèn ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp münh.
Các tĈ cáo v÷ ngđĘi ēng cĔ tĒ sau khi køt thčc Hċi
nghĀ hiûp thđėng læn thē ba hoðc viûc xĔ lĞ køt quâ xác
minh nhĕng vĐ viûc cĔ tri nöu mà chđa đđĜc trâ lĘi
theo thĘi hän quy đĀnh täi khoân 4 Đi÷u 55 cĎa Luêt
Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån
dån đ÷u thuċc thèm quy÷n xem xòt, giâi quyøt cĎa Ban
72

bæu cĔ, Ủy ban bæu cĔ theo quy đĀnh täi Đi÷u 61 cĎa
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhân dân.
Ủy ban bæu cĔ, Ban bæu cĔ ngĒng viûc xem xòt,
giâi quyøt mąi khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ v÷ ngđĘi ēng
cĔ và viûc lêp danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån 10 ngày trđęc ngày bæu cĔ. Các
khiøu näi, tĈ cáo chđa đđĜc giâi quyøt đđĜc chuyùn đøn
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån khĂa męi đù tiøp tĐc xem
xòt, giâi quyøt theo thèm quy÷n.
3. V÷ nguyön tíc, các khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ v÷
tđ cách cĎa ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån,
liön quan đøn viûc đi÷u chþnh, sĔa đĉi, bĉ sung các
thông tin trong danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng
cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån thuċc thèm quy÷n giâi
quyøt cĎa Ủy ban bæu cĔ nėi đã lêp và cĆng bĈ danh
sách này. Khi tiøp nhên các khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ
thuċc loäi nĂi trön, Ban bæu cĔ phâi chuyùn ngay cho
Ủy ban bæu cĔ đù xem xòt, giâi quyøt theo thèm quy÷n
(điùm e khoân 2 Đi÷u 24 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån). Cën cē vào køt quâ
xác minh, trâ lĘi cĎa các cė quan hĕu quan, Ủy ban bæu
cĔ cĂ thù quyøt đĀnh xĂa tön ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån trong danh sách chýnh thēc nhĕng
ngđĘi ēng cĔ hoðc thĖc hiûn viûc đi÷u chþnh, sĔa đĉi, bĉ
sung các nċi dung cæn thiøt trong danh sách chýnh thēc
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån. Quyøt
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đĀnh cĎa Ủy ban bæu cĔ là quyøt đĀnh cuĈi cČng.
Ban bæu cĔ chþ giâi quyøt nhĕng khiøu näi, tĈ cáo,
kiøn nghĀ mang týnh kĠ thuêt liön quan đøn viûc cĆng
bĈ, niöm yøt danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě đėn vĀ bæu cĔ (vý dĐ nhđ
v÷ thĘi điùm niöm yøt, vĀ trý, cách thēc niöm yøt danh
sách, các sai sĂt in çn trong danh sách đã niöm yøt...).
Trong trđĘng hĜp cĆng dån khĆng đćng Ğ vęi giâi quyøt
cĎa Ban bæu cĔ thü Ủy ban bæu cĔ cçp tđėng ēng giâi
quyøt; trünh tĖ giâi quyøt đđĜc cën cē vào nċi dung vĐ
viûc khiøu näi hay tĈ cáo.
4. Các tĈ cáo liön quan đøn sai phäm cĎa Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc hiûp thđėng, đøn
thành viön cĎa Ủy ban bæu cĔ, đøn các Ban bæu cĔ, Tĉ
bæu cĔ đ÷u thuċc thèm quy÷n giâi quyøt cĎa Ủy ban bæu
cĔ Ě cçp tđėng ēng. Tuy nhiön, Ủy ban bæu cĔ chþ xem
xòt, quyøt đĀnh v÷ các nċi dung liön quan trĖc tiøp đøn
viûc tĉ chēc bæu cĔ; viûc xem xòt, xác đĀnh trách nhiûm
cĐ thù cĎa các cá nhån, tĉ chēc cĂ vi phäm đđĜc thĖc
hiûn theo các quy đĀnh khác cĎa pháp luêt cĂ liön quan.
Câu 51. Ngþąi có hành vi vi phäm pháp luêt
vê båu cā bð xā lý nhþ thê nào?
Trâ lời:
Đi÷u 95 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån đã quy đĀnh rĄ: NgđĘi nào
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dČng thĎ đoän lĒa gät, mua chuċc hoðc cđěng òp làm
trĚ ngäi viûc bæu cĔ, ēng cĔ cĎa cĆng dån; vi phäm các
quy đĀnh v÷ vên đċng bæu cĔ; ngđĘi cĂ trách nhiûm
trong cĆng tác bæu cĔ mà giâ mäo giçy tĘ, gian lên
phiøu bæu hoðc dČng thĎ đoän khác đù làm sai lûch køt
quâ bæu cĔ hoðc vi phäm các quy đĀnh khác cĎa pháp
luêt v÷ bæu cĔ thü tČy theo týnh chçt, mēc đċ vi phäm
mà bĀ xĔ lĞ kğ luêt, xĔ phät vi phäm hành chýnh hoðc
truy cēu trách nhiûm hünh sĖ.
Cën cē vào quy đĀnh cĎa Luêt này, Bċ luêt Hünh sĖ
đã quy đĀnh cĐ thù 02 tċi liön quan đøn bæu cĔ gćm:
- Tċi xåm phäm quy÷n bæu cĔ, ēng cĔ hoðc biùu
quyøt khi Nhà nđęc trđng cæu Ğ dån cĎa cĆng dån
(Đi÷u 160):
Ĕ1. NgđĘi nào lĒa gät, mua chuċc, cđěng òp hoðc
dČng thĎ đoän khác cân trĚ cĆng dån thĖc hiûn quy÷n
bæu cĔ, quy÷n ēng cĔ hoðc quy÷n biùu quyøt khi Nhà
nđęc trđng cæu Ğ dån, thü bĀ phät cânh cáo, phät câi täo
khĆng giam giĕ đøn 01 nëm hoðc phät tČ tĒ 03 tháng
đøn 01 nëm.
2. Phäm tċi thuċc mċt trong các trđĘng hĜp sau
đåy, thü bĀ phät tČ tĒ 01 nëm đøn 02 nëm:
a) CĂ tĉ chēc;
b) LĜi dĐng chēc vĐ, quy÷n hän;
c) Dén đøn hoãn ngày bæu cĔ, bæu cĔ läi hoðc hoãn
viûc trđng cæu Ğ dån.
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3. NgđĘi phäm tċi cān cĂ thù bĀ cçm đâm nhiûm
chēc vĐ nhçt đĀnh tĒ 01 nëm đøn 05 nëm.ĕ
- Tċi làm sai lûch køt quâ bæu cĔ, køt quâ trđng
cæu Ğ dån (Đi÷u 161):
Ĕ1. NgđĘi nào cĂ trách nhiûm trong viûc tĉ chēc,
giám sát viûc bæu cĔ, tĉ chēc trđng cæu Ğ dån mà giâ
mäo giçy tĘ, gian lên phiøu hoðc dČng thĎ đoän khác
đù làm sai lûch køt quâ bæu cĔ, køt quâ trđng cæu Ğ
dån, thü bĀ phät câi täo khĆng giam giĕ đøn 02 nëm
hoðc phät tČ tĒ 03 tháng đøn 02 nëm.
2. Phäm tċi thuċc mċt trong các trđĘng hĜp sau
đåy, thü bĀ phät tČ tĒ 01 nëm đøn 03 nëm:
a) CĂ tĉ chēc;
b) Dén đøn phâi tĉ chēc läi viûc bæu cĔ hoðc trđng
cæu Ğ dån.
3. NgđĘi phäm tċi cān cĂ thù bĀ cçm đâm nhiûm
chēc vĐ nhçt đĀnh tĒ 01 nëm đøn 05 nëm.ĕ
NgđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng
nhån dån mà cĂ hành vi vi phäm pháp luêt v÷ bæu cĔ
(nhđ kö khai hć sė ēng cĔ khĆng trung thĖc, gian dĈi,
giâ mäo thĆng tin, vi phäm các quy đĀnh v÷ vên đċng
bæu cĔĖ) thü cĂ thù bĀ xĂa tön trong Danh sách chýnh
thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ hoðc nøu đã đđĜc bæu thü
cďng khĆng đđĜc cĆng nhên tđ cách đäi biùu QuĈc hċi,
đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
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Phần thứ hai
CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ
Câu 52. Các tổ chĀc phý trách bæu cā đäi biểu
Quốc hội và bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån dån
các cçp gồm nhĂng tổ chĀc nào?
Trâ lời:
Các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp gćm cĂ:
- Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
- Các Ủy ban bæu cĔ đđĜc thành lêp Ě các đėn vĀ
hành chýnh cĂ tĉ chēc Hċi đćng nhån dån gćm:
+ Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng.
+ Ủy ban bæu cĔ Ě huyûn, quên, thĀ xã, thành phĈ
thuċc tþnh, thành phĈ thuċc thành phĈ trĖc thuċc
trung đėng.
+ Ủy ban bæu cĔ Ě xã, phđĘng, thĀ trçn.
- Các Ban bæu cĔ đđĜc thành lêp Ě tĒng đėn vĀ bæu
cĔ gćm:
+ Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
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+ Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh.
+ Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn.
+ Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã.
- Các Tĉ bæu cĔ đđĜc thành lêp Ě tĒng khu vĖc bă
phiøu.
Riöng täi các đĀa phđėng thĖc hiûn hoðc thý điùm
thĖc hiûn mĆ hünh chýnh quy÷n đĆ thĀ, viûc tĉ chēc các
tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ xin xem thöm Cåu 77.
Câu 53. Hội đồng bæu cā quốc gia đþợc thành
lêp nhþ thế nào? Số lþợng thành viên, cĄ cçu tổ
chĀc cûa Hội đồng bæu cā đþợc quy đðnh nhþ thế
nào?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån, Hċi đćng bæu cĔ quĈc
gia do QuĈc hċi thành lêp gćm tĒ 15 đøn 21 thành viön
gćm ChĎ tĀch, các PhĂ ChĎ tĀch và các Ủy viön.
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia đđĜc thành lêp theo NghĀ
quyøt sĈ 118/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 nëm 2020 cĎa
QuĈc hċi khĂa XIV đù tĉ chēc cuċc bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV, chþ đäo và hđęng dén cĆng tác bæu
cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 20212026. ChĎ tĀch Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia là bà Nguyún
ThĀ Kim Ngån, Ủy viön Bċ Chýnh trĀ khóa XII, ChĎ tĀch
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QuĈc hċi đđĜc QuĈc hċi bæu theo đ÷ nghĀ cĎa Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi. 04 PhĂ ChĎ tĀch và 16 Ủy viön
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia do QuĈc hċi phö chuèn theo
đ÷ nghĀ cĎa ChĎ tĀch Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia đäi diûn
cho các cė quan trung đėng cĎa Đâng, Ủy ban ThđĘng
vĐ QuĈc hċi, Chýnh phĎ, Ủy ban Trung đėng Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam và mċt sĈ cė quan, tĉ chēc hĕu quan.
Câu 54. ChĀc nëng, nhiệm vý cĄ bân cûa Hội
đồng bæu cā quốc gia là gì?
Trâ lời:
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia cĂ các chēc nëng, nhiûm
vĐ cė bân sau đåy:
- Tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
- Chþ đäo, hđęng dén cĆng tác bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån các cçp.
- Chþ đäo cĆng tác thĆng tin, tuyön truy÷n và vên
đċng bæu cĔ.
- Chþ đäo cĆng tác bâo vû an ninh, trêt tĖ, an toàn
xã hċi trong cuċc bæu cĔ.
- Kiùm tra, đĆn đĈc viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu
cĔ.
- Quy đĀnh méu hć sė ēng cĔ, méu Thó cĔ tri, méu
phiøu bæu cĔ, nċi quy phāng bă phiøu, các méu vën bân
khác sĔ dĐng trong cĆng tác bæu cĔ.
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Câu 55. Trong việc tổ chĀc bæu cā đäi biểu
Quốc hội khòa XV, Hội đồng bæu cā quốc gia cò
các nhiệm vý, quyền hän cý thể nào?
Trâ lời:
Trong viûc tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa
XV, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia đđĜc giao thĖc hiûn các
nhiûm vĐ, quy÷n hän sau đåy:
1. Ấn đĀnh và cĆng bĈ sĈ đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi, danh sách các đėn vĀ bæu cĔ và sĈ lđĜng đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV đđĜc bæu Ě mĊi đėn vĀ bæu cĔ.
2. Nhên và xem xòt hć sė cĎa ngđĘi đđĜc tĉ chēc
chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, lĖc
lđĜng vď trang nhån dån, cė quan nhà nđęc Ě trung
đėng gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV; nhên
hć sė và danh sách ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa
XV do Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng gĔi đøn.
3. GĔi danh sách trých ngang lĞ lĀch, bân sao tiùu
sĔ tĂm tít và bân kö khai tài sân, thu nhêp cĎa nhĕng
ngđĘi đđĜc tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi,
tĉ chēc xã hċi, lĖc lđĜng vď trang nhån dån, cė quan
nhà nđęc Ě trung đėng gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Trung đėng
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam đù thĖc hiûn viûc hiûp
thđėng. Gięi thiûu và gĔi hć sė cĎa ngđĘi ēng cĔ đäi
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biùu QuĈc hċi đã đđĜc Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung
đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam hiûp thđėng, gięi
thiûu đù v÷ ēng cĔ täi các tþnh, thành phĈ trĖc thuċc
trung đėng.
4. Lêp và cĆng bĈ Danh sách chýnh thēc nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV theo tĒng đėn
vĀ bæu cĔ; xĂa tön ngđĘi ēng cĔ trong Danh sách chýnh
thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi trong
trđĘng hĜp cĂ cën cē theo quy đĀnh cĎa luêt.
5. Nhên và kiùm tra biön bân xác đĀnh køt quâ bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV cĎa các Ủy ban bæu cĔ Ě
tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng, Ban bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi chuyùn đøn; lêp biön bân tĉng køt cuċc
bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV trong câ nđęc.
6. Quyøt đĀnh viûc bæu cĔ thöm, bæu cĔ läi đäi biùu
QuĈc hċi hoðc hĎy bă køt quâ bæu cĔ và quyøt đĀnh
ngày bæu cĔ läi Ě khu vĖc bă phiøu, đėn vĀ bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi cĂ vi phäm pháp luêt nghiöm trąng.
7. Xác nhên và cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV trong câ nđęc; xác nhên tđ cách cĎa
ngđĘi trčng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
8. Trünh QuĈc hċi khĂa XV báo cáo tĉng køt cuċc
bæu cĔ trong câ nđęc và køt quâ xác nhên tđ cách đäi
biùu QuĈc hċi đđĜc bæu.
9. Giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo v÷ cĆng tác bæu cĔ
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đäi biùu QuĈc hċi; chuyùn giao hć sė, khiøu näi, tĈ cáo
liön quan đøn nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV cho Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi.
10. Quân lĞ và phån bĉ kinh phý tĉ chēc bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV.
Câu 56. Trong việc chî đäo, hþĆng dén c ng
tác bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp
nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng bæu cā quốc gia cò
các nhiệm vý, quyền hän cý thể nào?
Trâ lời:
Trong viûc chþ đäo, hđęng dén cĆng tác bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026,
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia cĂ các nhiûm vĐ, quy÷n hän
sau đåy:
1. Chþ đäo, hđęng dén viûc thĖc hiûn các quy đĀnh
cĎa pháp luêt v÷ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
2. Hđęng dén hoät đċng cĎa các tĉ chēc phĐ trách
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026.
3. Kiùm tra viûc tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026.
4. HĎy bă køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån và quyøt đĀnh ngày bæu cĔ läi Ě khu vĖc bă phiøu,
đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĂ vi phäm
pháp luêt nghiöm trąng.
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Câu 57. CĄ cçu tổ chĀc và bộ máy giúp việc
cûa Hội đồng bæu cā quốc gia đþợc tổ chĀc nhþ
thế nào?
Trâ lời:
Đù thĖc hiûn các chēc nëng, nhiûm vĐ, quy÷n hän
đđĜc giao, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia đã thành lêp 04
Tiùu ban đù tham mđu và gičp Hċi đćng trĖc tiøp chþ
đäo, đi÷u hành, hđęng dén, xĔ lĞ mċt sĈ cĆng viûc trong
tĒng mâng lÿnh vĖc cĐ thù, gćm cĂ:
- Tiùu ban Nhån sĖ.
- Tiùu ban Giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo.
- Tiùu ban Vën bân pháp luêt và ThĆng tin, tuyön
truy÷n.
- Tiùu ban An ninh, Trêt tĖ và Y tø.
MĊi Tiùu ban cĂ tĒ 9-21 thành viön vĒa cĂ đäi diûn
thành viön cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia tham gia làm
TrđĚng, PhĂ TrđĚng Tiùu ban, vĒa cĂ đäi diûn lãnh đäo
các cė quan cĎa QuĈc hċi, Chýnh phĎ, Đâng, Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam theo dĄi, phĐ trách các lÿnh vĖc,
mâng cĆng viûc tđėng ēng.
Đćng thĘi, trön cė sĚ NghĀ quyøt sĈ 1000/2020/
UBTVQH14 ngày 16 tháng 9 nëm 2020 cĎa Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi quy đĀnh v÷ bċ máy gičp viûc cĎa
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia đã
83

thành lêp Vën phāng Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia vęi tđ
cách là bċ máy tham mđu, gičp viûc, trĖc tiøp phĐc vĐ
viûc triùn khai thĖc hiûn các nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa
Hċi đćng, các Tiùu ban cĎa Hċi đćng; đćng thĘi đã bĉ
nhiûm Chánh Vën phāng, các PhĂ Chánh Vën phāng
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia. Vën phāng Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia cďng tĉ chēc bċ phên thđĘng trĖc và 05 Tĉ
gičp viûc đù tĉ chēc triùn khai thĖc hiûn nhiûm vĐ cĎa
Vën phāng. CĆng chēc làm viûc täi Vën phāng Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia chĎ yøu gćm cĆng chēc cĎa Vën phòng
QuĈc hċi, cán bċ, cĆng chēc trđng têp hoðc kiöm nhiûm
cĎa mċt sĈ cė quan nhà nđęc khác, tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ
chēc chýnh trĀ - xã hċi cĂ liön quan.
Câu 58. Nhiệm vý, quyền hän cûa các Tiểu
ban và Vën phñng Hội đồng bæu cā quốc gia đþợc
quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
1. Tiöu ban Nhân sĖ gičp Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia
vö công tác nhân sĖ, tiøp nhên, xĔ lĞ đĈi vęi hĆ sė ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi Ě trung đėng, tham mđu lêp Danh
sách chính thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biöu QuĆc hċi,
lêp danh sách đėn vĀ båu cĔ, phån bĆ ngđĘi ēng cĔ đäi
biöu QuĆc hċi Ě trung đėng vö đĀa phđėng, xác nhên và
cĆng bĆ köt quâ båu cĔ đäi biöu QuĆc hċi khóa XV.
2. Tiùu ban Giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo gičp Hċi
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đćng bæu cĔ quĈc gia chþ đäo, hđęng dån và xem xét
viûc giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo trong bæu cĔ theo quy
đĀnh cĎa pháp luêt.
3. Tiùu ban Vën bân pháp luêt và ThĆng tin, tuyön
truyön giúp Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia trong viûc hđęng
dån thĖc hiûn các quy đĀnh cĎa pháp luêt vö båu cĔ; chþ
đäo, hđęng dån công tác thông tin, tuyön truyön và vên
đċng båu cĔ.
4. Tiùu ban An ninh, trêt tĖ và Y tø gičp Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia chþ đäo công tác bâo đâm an ninh, trêt
tĖ và y tø trong cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 20212026.
5. Vën phāng Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia cĂ nhiûm vĐ
và quy÷n hän sau đåy:
- PhĐc vĐ Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, ChĎ tĀch, PhĂ
ChĎ tĀch, Ủy viön Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia và các Tiùu
ban cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia trong viûc thĖc hiûn
các nhiûm vĐ, quy÷n hän theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
- Gičp Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, các Tiùu ban cĎa
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia soän thâo các vën bân thuċc
thèm quy÷n theo phån cĆng.
- Tĉ chēc phĐc vĐ các phiön hąp, cuċc hąp cĎa Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia, các Tiùu ban cĎa Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia.
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- Gičp Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia đĆn đĈc, theo dĄi
viûc triùn khai thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ.
- Gičp Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia quân lĞ, sĔ dĐng
kinh phý hoät đċng cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
- ThĖc hiûn cĆng tác hành chýnh, vën thđ liön quan
đøn hoät đċng cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
Ngoài các nhiûm vĐ nöu trön, các Tiùu ban và Vën
phāng Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia cān thĖc hiûn các nhiûm
vĐ khác do ChĎ tĀch Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia giao.
Câu 59. Ủy ban bæu cā ć tînh, thành phố trăc
thuộc trung þĄng đþợc thành lêp nhþ thế nào?
Trâ lời:
Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng đđĜc thành lêp đù thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi và tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cçp tþnh täi tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng.
Chậm nhất là ngày 07 tháng 2 năm 2021 (105
ngày trđęc ngày bæu cĔ), Ủy ban nhån dån cçp tþnh sau
khi thĈng nhçt vęi ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån và
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam
cČng cçp phâi ra quyøt đĀnh thành lêp Ủy ban bæu cĔ Ě
tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung.
Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng cĂ tĒ 21 đøn 31 thành viön gćm ChĎ tĀch, các PhĂ
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ChĎ tĀch và các Ủy viön là đäi diûn ThđĘng trĖc Hċi đćng
nhån dån, Ủy ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cČng cçp và mċt sĈ cė quan, tĉ chēc hĕu quan.
Danh sách Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc
thuċc trung đėng phâi đđĜc gĔi đøn Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Chýnh phĎ, Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam.
Câu 60. Ủy ban bæu cā ć huyện, quên, thð xã,
thành phố thuộc tînh, thành phố thuộc thành phố
trăc thuộc trung þĄng, Ủy ban bæu cā ć xã, phþąng,
thð trçn đþợc thành lêp nhþ thế nào?
Trâ lời:
Ủy ban bæu cĔ Ě huyûn, quên, thĀ xã, thành phĈ
thuċc tþnh, thành phĈ thuċc thành phĈ trĖc thuċc
trung đėng, xã, phđĘng, thĀ trçn đđĜc thành lêp đù tĉ
chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn, cçp
xã tđėng ēng trön đĀa bàn.
Chậm nhất là ngày 07 tháng 2 năm 2021 (105
ngày trđęc ngày bæu cĔ), Ủy ban nhån dån cçp huyûn,
Ủy ban nhån dån cçp xã sau khi thĈng nhçt vęi
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån và Ban ThđĘng trĖc
Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp quyøt
đĀnh thành lêp Ủy ban bæu cĔ Ě huyûn, quên, thĀ xã,
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thành phĈ thuċc tþnh, thành phĈ thuċc thành phĈ trĖc
thuċc trung đėng, Ủy ban bæu cĔ Ě xã, phđĘng, thĀ trçn.
Ủy ban bæu cĔ Ě cçp huyûn cĂ tĒ 11 đøn 15 thành
viön; Ủy ban bæu cĔ Ě cçp xã cĂ tĒ 09 đøn 11 thành
viön. Thành viön Ủy ban bæu cĔ Ě cçp huyûn, cçp xã
gćm ChĎ tĀch, các PhĂ ChĎ tĀch và các Ủy viön là đäi
diûn ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban nhån
dån, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp và
mċt sĈ cė quan, tĉ chēc hĕu quan.
Danh sách Ủy ban bæu cĔ Ě cçp huyûn, Ủy ban bæu
cĔ Ě cçp xã phâi đđĜc gĔi đøn ThđĘng trĖc Hċi đćng
nhån dån, Ủy ban nhån dån và Ban ThđĘng trĖc Ủy
ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp trön trĖc tiøp.
Câu 61. Trong việc bæu cā đäi biểu Quốc hội
khòa XV, Ủy ban bæu cā ć cçp tînh cò các nhiệm
vý, quyền hän cý thể nào?
Trâ lời:
Trong bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, Ủy ban
bæu cĔ Ě cçp tþnh cĂ các nhiûm vĐ, quy÷n hän sau đåy:
1. Chþ đäo viûc chuèn bĀ và tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV Ě các đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
trön đĀa bàn tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng;
kiùm tra, đĆn đĈc viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi cĎa các Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, Tĉ
bæu cĔ.
88

2. Chþ đäo thĖc hiûn cĆng tác thĆng tin, tuyön truy÷n
và vên đċng bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi Ě đĀa phđėng.
3. Chþ đäo thĖc hiûn cĆng tác bâo vû an ninh, trêt
tĖ, an toàn xã hċi trong cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV Ě đĀa phđėng.
4. Nhên và xem xòt hć sė cĎa ngđĘi đđĜc tĉ chēc
chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, đėn
vĀ vď trang nhån dån, cė quan nhà nđęc, đėn vĀ sĖ
nghiûp, tĉ chēc kinh tø Ě đĀa phđėng gięi thiûu ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và hć sė cĎa ngđĘi tĖ ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV täi đĀa phđėng; gĔi danh
sách trých ngang lĞ lĀch, bân sao tiùu sĔ tĂm tít và bân
kö khai tài sân, thu nhêp cĎa nhĕng ngđĘi đđĜc gięi
thiûu ēng cĔ và nhĕng ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp tþnh đù tiøn hành hiûp thđėng; gĔi
hć sė và danh sách ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa
XV täi đĀa phđėng đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
5. Lêp danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV theo đėn vĀ bæu cĔ và báo cáo đù Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia quyøt đĀnh.
6. Chþ đäo, kiùm tra viûc lêp và niöm yøt danh sách
cĔ tri.
7. Nhên tài liûu, phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV tĒ Ủy ban nhån dån cçp tþnh và phån phĈi cho
89

các Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi chậm nhất là ngày
27 tháng 4 năm 2021 (25 ngày trđęc ngày bæu cĔ).
8. Giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo đĈi vęi viûc thĖc
hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi cĎa Ban bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi, Tĉ bæu cĔ; khiøu näi, tĈ cáo v÷ bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi do Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi,
Tĉ bæu cĔ chuyùn đøn; khiøu näi, tĈ cáo v÷ ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi.
9. Nhên và kiùm tra biön bân xác đĀnh køt quâ bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV cĎa các Ban bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi; lêp biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV Ě đĀa phđėng.
10. Báo cáo tünh hünh tĉ chēc và tiøn hành bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV theo yöu cæu cĎa Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia.
11. Chuyùn hć sė, biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
12. Tĉ chēc viûc bæu cĔ thöm, bæu cĔ läi đäi biùu
QuĈc hċi theo quyøt đĀnh cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
Câu 62. Trong việc bæu cā đäi biểu Hội đồng
nhån dån các cçp nhiệm kỳ 2021-2026, các Ủy ban
bæu cā cò các nhiệm vý, quyền hän cý thể nào?
Trâ lời:
Trong bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ
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2021-2026, Ủy ban bæu cĔ Ě các cçp cĂ các nhiûm vĐ,
quy÷n hän sau đåy:
1. Chþ đäo viûc tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp münh nhiûm kĝ 2021-2026; kiùm tra, đĆn
đĈc viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhân dân.
2. Quân lĞ và phån bĉ kinh phý tĉ chēc bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp münh.
3. Chþ đäo cĆng tác thĆng tin, tuyön truy÷n và vên
đċng bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě đĀa phđėng.
4. Chþ đäo thĖc hiûn cĆng tác bâo vû an ninh, trêt
tĖ, an toàn xã hċi trong cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån Ě đĀa phđėng.
5. Ấn đĀnh và cĆng bĈ sĈ đėn vĀ bæu cĔ, danh sách
các đėn vĀ bæu cĔ và sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån
dân cçp münh đđĜc bæu cĎa mĊi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån tđėng ēng.
6. Nhên và xem xòt hć sė cĎa nhĕng ngđĘi đđĜc tĉ
chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi,
đėn vĀ vď trang nhån dån, cė quan nhà nđęc, đėn vĀ sĖ
nghiûp, tĉ chēc kinh tø, thĆn, tĉ dån phĈ Ě đĀa phđėng
gięi thiûu ēng cĔ và nhĕng ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp münh nhiûm kĝ 2021-2026; gĔi
danh sách trých ngang lĞ lĀch, bân sao tiùu sĔ tĂm tít
và bân kö khai tài sân, thu nhêp cĎa ngđĘi đđĜc gięi
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thiûu ēng cĔ và ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cçp münh nhiûm kĝ 2021-2026 đøn Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp đù
tiøn hành hiûp thđėng.
7. Lêp và cĆng bĈ Danh sách chýnh thēc nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp münh
nhiûm kĝ 2021-2026 theo tĒng đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån; xĂa tön ngđĘi ēng cĔ trong Danh
sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp münh nhiûm kĝ 2021-2026 khi cĂ các cën
cē theo quy đĀnh cĎa luêt.
8. Nhên tài liûu, phiøu bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån tĒ Ủy ban nhån dån cČng cçp và phån phĈi
cho các Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
mình chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2021 (25
ngày trđęc ngày bæu cĔ).
9. Nhên và kiùm tra biön bân xác đĀnh køt quâ bæu
cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp münh nhiûm kĝ
2021-2026 Ě tĒng đėn vĀ bæu cĔ do các Ban bæu cĔ gĔi
đøn; lêp biön bân tĉng køt cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cĎa cçp münh.
10. Chþ đäo viûc bæu cĔ thöm, bæu cĔ läi đäi biùu
Hċi đćng nhån dån trong trđĘng hĜp cæn thiøt.
11. Xác nhên và cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp münh nhiûm kĝ 2021-2026; xác
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nhên tđ cách cĎa ngđĘi trčng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhân dân.
12. Trünh Hċi đćng nhån dån khĂa męi Ě cçp münh
báo cáo tĉng køt cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån nhiûm kĝ 2021-2026 và køt quâ xác nhên tđ cách
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cČng cçp đđĜc bæu.
13. Giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo đĈi vęi viûc thĖc
hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĎa
Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp münh, Tĉ
bæu cĔ; khiøu näi, tĈ cáo v÷ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp münh do Ban bæu cĔ, Tĉ bæu cĔ chuyùn
đøn; khiøu näi, tĈ cáo v÷ ngđĘi ēng cĔ, viûc lêp danh
sách ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp münh.
14. Bàn giao các biên bân tĉng køt và hć sė, tài
liûu v÷ cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm
kĝ 2021-2026 cho ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån cČng
cçp khĂa męi.
Câu 63. Ban bæu cā đäi biểu Quốc hội đþợc
thành lêp nhþ thế nào?
Trâ lời:
Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc thành lêp Ě mĊi
đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi đù trĖc tiøp phĐ trách
cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV täi đėn vĀ
bæu cĔ đĂ.
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Chậm nhất là ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70
ngày trđęc ngày bæu cĔ), Ủy ban nhån dån cçp tþnh sau
khi thĈng nhçt vęi ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån và
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam
cČng cçp phâi ra quyøt đĀnh thành lêp Ě mĊi đėn vĀ bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi mċt Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi cĂ tĒ 9 đøn 15 thành
viön gćm TrđĚng ban, các PhĂ TrđĚng ban và các Ủy
viön là đäi diûn ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy
ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam
cČng cçp và mċt sĈ cė quan, tĉ chēc hĕu quan.
Danh sách Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi phâi đđĜc
gĔi đøn Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng và ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp.
Câu 64. Ban bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån
dån cçp tînh, cçp huyện, cçp xã đþợc thành lêp
nhþ thế nào?
Trâ lời:
Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån tĒng cçp
(tþnh, huyûn, xã) đđĜc thành lêp Ě mĊi đėn vĀ bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cĎa cçp tđėng ēng đù trĖc tiøp
phĐ trách cĆng tác bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
nhiûm kĝ 2021-2026 täi đėn vĀ bæu cĔ đĂ.
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Chậm nhất là ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70
ngày trđęc ngày bæu cĔ), Ủy ban nhån dån Ě cçp tþnh,
cçp huyûn, cçp xã sau khi thĈng nhçt vęi ThđĘng trĖc
Hċi đćng nhån dån và Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp quyøt đĀnh thành lêp Ě
mĊi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
münh mċt Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh cĂ
tĒ 11 đøn 13 thành viön. Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp huyûn cĂ tĒ 9 đøn 11 thành viön. Ban
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã cĂ tĒ 7 đøn 9
thành viön. Ban bæu cĔ gćm TrđĚng ban, các PhĂ
TrđĚng ban và các Ủy viön là đäi diûn cė quan nhà
nđęc, tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ
chēc xã hċi.
Danh sách Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
cçp nào thü phâi đđĜc gĔi đøn Ủy ban bæu cĔ Ě cçp
tđėng ēng và ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng
cçp vęi Ủy ban bæu cĔ đĂ nhìm bâo đâm thĖc hiûn cĆng
tác chþ đäo, tĉ chēc bæu cĔ và kiùm tra, giám sát hoät
đċng cĎa các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ Ě đĀa phđėng.
Câu 65. Ngþąi tham gia làm thành viên Ban
bæu cā này cò đþợc đồng thąi tham gia kiêm
nhiệm thành viên Ban bæu cā khác nĂa kh ng?
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
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nhân dân đã quy đĀnh rĄ thành phæn tham gia các Ban
bæu cĔ phâi cĂ đäi diûn cĎa ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån
dån, Ủy ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam tđėng ēng vęi tĒng cçp và mċt sĈ cė quan, tĉ chēc
hĕu quan khác.
Luêt khĆng quy đĀnh thành viön cĎa Ban bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĆng thù đćng thĘi là thành viön
cĎa Ban bæu cĔ khác mà chþ cĂ quy đĀnh v÷ nhĕng
trđĘng hĜp khĆng đđĜc tham gia vào các tĉ chēc phĐ
trách bæu cĔ, trong đĂ bao gćm các Ban bæu cĔ (nøu là
ngđĘi thuċc danh sách ēng cĔ täi đėn vĀ bæu cĔ thuċc
phäm vi phĐ trách cĎa Ban bæu cĔ đĂ). Do đĂ, tùy tình
hünh nhån sĖ và thĖc tiún cĎa đĀa phđėng, các cė quan
nĂi trön cĂ thù xem xét, phân công ngđĘi thých hĜp
tham gia vào các Ban bæu cĔ, bâo đâm đæy đĎ thành
phæn theo quy đĀnh cĎa Luêt.
Câu 66. Ban bæu cā cò các nhiệm vý, quyền
hän nào?
Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, Ban bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp huyûn, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp xã cĂ chung nhĕng nhiûm vĐ, quy÷n
hän sau đåy:
1. Kiùm tra, đĆn đĈc viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu
cĔ cĎa các Tĉ bæu cĔ thuċc đėn vĀ bæu cĔ.
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2. Kiùm tra, đĆn đĈc viûc lêp, niöm yøt danh sách
cĔ tri và viûc niöm yøt danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ Ě
các Tĉ bæu cĔ thuċc đėn vĀ bæu cĔ.
3. Chþ đäo, kiùm tra, đĆn đĈc viûc bĈ trý các phāng
bă phiøu và cĆng viûc bæu cĔ Ě các phāng bă phiøu.
4. Nhên và phån phĈi tài liûu, phiøu bæu cĔ cho các
Tĉ bæu cĔ chêm nhçt là 15 ngày trđęc ngày bæu cĔ.
5. Nhên, tĉng hĜp và kiùm tra biön bân køt quâ
kiùm phiøu bæu cĔ cĎa các Tĉ bæu cĔ; lêp biön bân xác
đĀnh køt quâ bæu cĔ Ě đėn vĀ bæu cĔ.
6. Giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo đĈi vęi viûc thĖc
hiûn cĆng tác bæu cĔ cĎa các Tĉ bæu cĔ và khiøu näi, tĈ
cáo v÷ bæu cĔ do các Tĉ bæu cĔ chuyùn đøn; nhên và
chuyùn đøn Ủy ban bæu cĔ Ě cçp tþnh khiøu näi, tĈ cáo
v÷ ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi; nhên và chuyùn
đøn Ủy ban bæu cĔ tđėng ēng khiøu näi, tĈ cáo v÷ ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhân dân.
7. Báo cáo tünh hünh tĉ chēc và tiøn hành bæu cĔ
theo hđęng dén, yöu cæu cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia
hoðc theo yöu cæu cĎa Ủy ban bæu cĔ cùng cçp.
8. Chuyùn hć sė, tài liûu v÷ bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi đøn Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh; chuyùn hć sė, tài liûu v÷
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhân dân đøn Ủy ban bæu cĔ
cùng cçp.
9. Tĉ chēc thĖc hiûn viûc bæu cĔ thöm, bæu cĔ läi
(nøu cĂ).
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Câu 67. Tổ bæu cā đþợc thành lêp nhþ thế nào?
Trâ lời:
Tĉ bæu cĔ đđĜc thành lêp Ě mĊi khu vĖc bă phiøu đù
thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026.
Chậm nhất là ngày 03 tháng 4 năm 2021 (50
ngày trđęc ngày bæu cĔ), Ủy ban nhån dån cçp xã sau
khi thĈng nhçt vęi ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån và
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam
cČng cçp quyøt đĀnh thành lêp Ě mĊi khu vĖc bă phiøu
mċt Tĉ bæu cĔ đù thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các
cçp nhiûm kĝ 2021-2026. Tĉ bæu cĔ cĂ tĒ 11 đøn 21
thành viön gćm Tĉ trđĚng, Thđ kĞ và các Ủy viön là đäi
diûn cė quan nhà nđęc, tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh
trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, đäi diûn cĔ tri Ě đĀa phđėng.
Câu 68. Tổ bæu cā ć đĄn vð vü trang nhân dân
đþợc thành lêp nhþ thế nào? Trþąng hợp đĄn vð
vü trang nhån dån và đða phþĄng cò chung khu
văc bó phiếu thì việc thành lêp Tổ bæu cā đþợc
thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
TrđĘng hĜp đėn vĀ vď trang nhån dån đđĜc xác
đĀnh là khu vĖc bă phiøu riöng thì chþ huy đėn vĀ quyøt
đĀnh thành lêp mċt Tĉ bæu cĔ cĂ tĒ 5 đøn 9 thành viön
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gćm Tĉ trđĚng, Thđ kĞ và các Ủy viön là đäi diûn chþ
huy đėn vĀ và đäi diûn quån nhån cĎa đėn vĀ vď trang
nhån dån đĂ. Danh sách Tĉ bæu cĔ phâi đđĜc gĔi đøn
Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhân dân cçp huyûn cĂ tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån täi khu vĖc bă phiøu đĂ và ThđĘng trĖc
Hċi đćng nhån dån, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam cçp xã nėi cĂ đėn vĀ đĂng quån.
TrđĘng hĜp đėn vĀ vď trang nhån dån và đĀa
phđėng tĉ chēc chung thành mċt khu vĖc bă phiøu thü
Ủy ban nhån dån cçp xã sau khi thĈng nhçt vęi
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ban ThđĘng trĖc Ủy
ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp và chþ huy
đėn vĀ vď trang nhån dån quyøt đĀnh thành lêp Tĉ bæu
cĔ cĂ tĒ 11 đøn 21 thành viön gćm Tĉ trđĚng, Thđ kĞ
và các Ủy viön là đäi diûn cė quan nhà nđęc, tĉ chēc
chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, đäi
diûn cĔ tri Ě đĀa phđėng, đäi diûn chþ huy đėn vĀ và đäi
diûn quån nhån cĎa đėn vĀ vď trang nhån dån đĂ.
Câu 69. Việc thành lêp Tổ bæu cā täi các khu
văc bó phiếu riêng khác đþợc thăc hiện nhþ thế
nào?
Trâ lời:
Ngoài đėn vĀ vď trang nhån dån (nhđ đã nöu täi
Câu 68), täi các khu vĖc bă phiøu riöng khác nhđ bûnh
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viûn, nhà hċ sinh, nhà an dđěng, cė sĚ chëm sĂc ngđĘi
khuyøt têt, cė sĚ chëm sĂc ngđĘi cao tuĉi cĂ tĒ 50 cĔ tri
trĚ lön hoðc cė sĚ giáo dĐc bít buċc, cė sĚ cai nghiûn,
träi täm giam (quy đĀnh täi điùm b và điùm c khoân 3
Đi÷u 11 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu
Hċi đćng nhån dån) thü viûc thành lêp Tĉ bæu cĔ vén do
Ủy ban nhån dån cçp xã thĖc hiûn nhđ đĈi vęi các khu
vĖc bă phiøu thĆng thđĘng khác.
Câu 70. Ở nhĂng đĄn vð hành chính cçp huyện
kh ng cò đĄn vð hành chính cçp xã thì việc thành
lêp Tổ bæu cā đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
ĐĈi vęi các đėn vĀ hành chýnh cçp huyûn khĆng
đđĜc chia thành các đėn vĀ hành chýnh cçp xã (vý dĐ
nhđ täi mċt sĈ huyûn đâo) thü Ủy ban nhån dån cçp
huyûn sau khi thĈng nhçt vęi ThđĘng trĖc Hċi đćng
nhån dån và Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cČng cçp quyøt đĀnh thành lêp Ě mĊi
khu vĖc bă phiøu mċt Tĉ bæu cĔ cĂ tĒ 11 đøn 21 thành
viön gćm Tĉ trđĚng, Thđ kĞ và các Ủy viön là đäi diûn
cė quan nhà nđęc, tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ xã hċi, tĉ chēc xã hċi, đäi diûn cĔ tri Ě đĀa phđėng.
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Câu 71. Tổ bæu cā cò các nhiệm vý, quyền hän
nào?
Trâ lời:
Trong viûc thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp
nhiûm kĝ 2021-2026, Tĉ bæu cĔ cĂ các nhiûm vĐ, quy÷n
hän sau đåy:
1. PhĐ trách cĆng tác bæu cĔ trong khu vĖc bă phiøu.
2. BĈ trý phāng bă phiøu, chuèn bĀ hām phiøu.
3. Nhên tài liûu và phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi,
đäi biùu Hċi đćng nhån dån tĒ các Ban bæu cĔ tđėng
ēng; phát Thó cĔ tri, phiøu bæu cĔ cĂ đĂng dçu cĎa Tĉ
bæu cĔ cho cĔ tri.
4. ThđĘng xuyön thĆng báo cho cĔ tri biøt ngày bæu
cĔ, nėi bă phiøu, thĘi gian bă phiøu trong thĘi hän 10
ngày trđęc ngày bæu cĔ (tēc là từ ngày 13 tháng 5
đến ngày 22 tháng 5 năm 2021).
5. Bâo đâm thĖc hiûn nghiöm chþnh quy đĀnh cĎa
pháp luêt v÷ bæu cĔ và nċi quy phāng bă phiøu.
6. Giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo đĈi vęi viûc thĖc
hiûn các nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa Tĉ bæu cĔ; nhên và
chuyùn đøn Ban bæu cĔ tđėng ēng khiøu näi, tĈ cáo v÷
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån mĊi cçp và các khiøu näi, tĈ cáo
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khác khĆng thuċc thèm quy÷n giâi quyøt cĎa Tĉ bæu
cĔ.
7. Kiùm phiøu và lêp biön bân køt quâ kiùm phiøu
bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, biön bân køt quâ
kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån tĒng
cçp nhiûm kĝ 2021-2026 đù gĔi đøn các Ban bæu cĔ
tđėng ēng.
8. Chuyùn biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cĔ và
toàn bċ phiøu bæu cĔ đøn Ủy ban nhån dån cçp xã nėi
cĂ khu vĖc bă phiøu khi køt thčc viûc kiùm phiøu.
9. Báo cáo tình hình tĉ chēc và tiøn hành bæu cĔ
theo quy đĀnh cĎa các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ cçp
trên.
10. ThĖc hiûn viûc bæu cĔ thöm, bæu cĔ läi täi khu
vĖc bă phiøu (nøu cĂ).
Câu 72. Các tổ chĀc phý trách bæu cā hoät
động theo nguyên tíc nào?
Trâ lời:
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia hoät đċng theo chø đċ têp
thù, quyøt đĀnh theo đa sĈ. Các cuċc hąp đđĜc tiøn hành
khi cĂ ýt nhçt hai phæn ba tĉng sĈ thành viön cĎa Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia tham dĖ; các quyøt đĀnh đđĜc
thĆng qua khi cĂ quá nĔa tĉng sĈ thành viön biùu quyøt
tán thành. Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia chĀu trách nhiûm
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trđęc QuĈc hċi và báo cáo v÷ hoät đċng cĎa münh trđęc
QuĈc hċi, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi.
Các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ Ě đĀa phđėng (bao gćm
các Ủy ban bæu cĔ, các Ban bæu cĔ, các Tĉ bæu cĔ) hoät
đċng theo chø đċ têp thù, quyøt đĀnh theo đa sĈ. Các
cuċc hąp đđĜc tiøn hành khi cĂ ýt nhçt hai phæn ba tĉng
sĈ thành viön tham dĖ; các quyøt đĀnh đđĜc thĆng qua
khi cĂ quá nĔa tĉng sĈ thành viön biùu quyøt tán thành.
Các quyøt đĀnh cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, cĎa
các Ủy ban bæu cĔ Ě các đėn vĀ hành chýnh đđĜc thĆng
qua và thù hiûn dđęi hünh thēc nghĀ quyøt.
Câu 73. Các tổ chĀc phý trách bæu cā ć đða
phþĄng tổ chĀc c ng việc nhþ thế nào?
Trâ lời:
Cën cē đi÷u kiûn cĐ thù, cė quan cĂ thèm quy÷n
thành lêp các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ cĂ quy÷n trđng
têp cán bċ, cĆng chēc, viön chēc cĎa các cė quan nhà
nđęc, đėn vĀ sĖ nghiûp, tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh
trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi gičp viûc cho tĉ chēc phĐ
trách bæu cĔ theo quyøt đĀnh cĎa ngđĘi đēng đæu tĉ
chēc phĐ trách bæu cĔ.
Các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ tĉ chēc quán triût
nhĕng nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa tĒng tĉ chēc phĐ trách
bæu cĔ đã đđĜc Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån quy đĀnh; các thành viön cĎa
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các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ phâi đđĜc têp huçn đæy đĎ
các kĠ nëng, nghiûp vĐ thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån, trong đĂ
đðc biût chč trąng cĆng tác têp huçn đĈi vęi thành viön
Tĉ bæu cĔ.
Các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ thĖc hiûn các cĆng
viûc theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån và thĖc hiûn chø đċ báo
cáo đĀnh kĝ theo tiøn đċ v÷ tünh hünh chuèn bĀ, triùn
khai, thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ vęi tĉ chēc phĐ trách
bæu cĔ cçp trön trĖc tiøp và cė quan cĂ thèm quy÷n.
Câu 74. Trách nhiệm cûa thành viên tổ chĀc
phý trách bæu cā đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
NgđĘi đēng đæu tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ phån
cĆng, đĆn đĈc, kiùm tra viûc thĖc hiûn nhiûm vĐ, quy÷n
hän cĐ thù đĈi vęi tĒng thành viön trong quá trünh thĖc
hiûn cĆng tác bæu cĔ.
Thành viên các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ cĂ trách
nhiûm tham gia đæy đĎ viûc têp huçn kĠ nëng, nghiûp
vĐ thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ; ním vĕng và thĖc hiûn
đčng nhiûm vĐ, quy÷n hän đđĜc phån cĆng; cĆng tåm,
khách quan, trung thĖc trong quá trünh thĖc hiûn các
nhiûm vĐ đđĜc giao.
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Trong quá trünh thĖc hiûn các nhiûm vĐ đđĜc giao,
các thành viön tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ phâi trao đĉi,
hċi Ğ cĆng viûc, đánh giá rčt kinh nghiûm v÷ nhĕng
cĆng viûc đã thĖc hiûn cĎa mĊi thành viön; ngđĘi đēng
đæu tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ chĀu trách nhiûm chþ đäo,
đĆn đĈc các thành viön thĖc hiûn nhĕng cĆng viûc cān
tćn đąng và phån cĆng các thành viön thĖc hiûn các
cĆng viûc tiøp theo cĎa tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ theo
tiøn đċ thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ.
Trong ngày bæu cĔ, các thành viön tĉ chēc phĐ
trách bæu cĔ phâi đeo phČ hiûu cĎa tĉ chēc phĐ trách
bæu cĔ cçp münh.
Câu 75. Các tổ chĀc phý trách bæu cā ć đða
phþĄng đþợc sā dýng con dçu nhþ thế nào?
Trâ lời:
Trong quá trünh tĉ chēc, thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhân
dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026, các tĉ chēc phĐ trách
bæu cĔ Ě đĀa phđėng đđĜc cçp và sĔ dĐng thĈng nhçt
các con dçu theo méu do Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia quy
đĀnh (theo Méu sĈ 41/HĐBC täi NghĀ quyøt sĈ 41/NQHĐBCQG ngày 18 tháng 01 nëm 2021). Các méu dçu
này đã đđĜc thiøt kø đù dČng ĉn đĀnh, låu dài trong tçt
câ các cuċc bæu cĔ đù tiøt kiûm chi phý và đã đđĜc sĔ
dĐng trong cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XIV và
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đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ 2016-2021 (nëm
2016). Ủy ban nhån dån các cçp chĀu trách nhiûm chuèn
bĀ các con dçu cĎa các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ Ě cçp
münh; Ủy ban nhån dån cçp xã chuèn bĀ con dçu cĎa Tĉ
bæu cĔ và con dçu ĔĐã bă phiøuĕ đù bàn giao cho các tĉ
chēc phĐ trách bæu cĔ tđėng ēng.
Do đĂ, các con dçu đã đđĜc sĔ dĐng trong cuċc bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XIV và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån nhiûm kĝ 2016-2021 nøu vén trong tünh
träng sĔ dĐng tĈt và các thĆng tin v÷ đėn vĀ hành chýnh
cĂ liön quan (tön loäi, tön gąi) khĆng cĂ sĖ thay đĉi,
đi÷u chþnh thü vén đđĜc sĔ dĐng cho cuċc bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån
các cçp nhiûm kĝ 2021-2026. Các tĉ chēc phĐ trách bæu
cĔ cĂ trách nhiûm thĖc hiûn đčng quy đĀnh v÷ quân lĞ
và sĔ dĐng con dçu.
Câu 76. Đối vĆi đĄn vð hành chính cçp xã chî
cò duy nhçt 01 khu văc bó phiếu thì Ban bæu cā
đäi biểu Hội đồng nhån dån cçp xã cò đồng thąi
thăc hiện nhiệm vý cûa Tổ bæu cā đþợc hay không?
Trâ lời:
Täi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
xã chþ cĂ duy nhçt mċt khu vĖc bă phiøu, vén thành lêp
Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã và Tĉ
bæu cĔ Ě khu vĖc bă phiøu. Thành viön Ban bæu cĔ đäi
106

biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã cĂ thù kiöm nhiûm làm
thành viön cĎa Tĉ bæu cĔ. Ban bæu cĔ, Tĉ bæu cĔ thĖc
hiûn nhiûm vĐ, quy÷n hän theo quy đĀnh cĎa pháp luêt
v÷ bæu cĔ.
Câu 77. Trong cuộc bæu cā đäi biểu Quốc hội
khòa XV, đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp
nhiệm kỳ 2021-2026, việc tổ chĀc bæu cā täi thành
phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố
Đà Nïng cò điểm gì khác biệt?
Trâ lời:
Theo các nghĀ quyøt sĈ 97/2019/QH14, sĈ 119/2020/
QH14 và sĈ 131/2020/QH14 cĎa QuĈc hċi thü täi thành
phĈ Hà Nċi, thành phĈ Đà Nïng sô tĉ chēc thĖc hiûn
thý điùm mĆ hünh chýnh quy÷n đĆ thĀ, Thành phĈ Hć
Chý Minh sô chýnh thēc thĖc hiûn mĆ hünh chýnh quy÷n
đĆ thĀ tĒ nëm 2021. Theo đĂ, bít đæu tĒ nhiûm kĝ
2021-2026, Ě các phđĘng cĎa thành phĈ Hà Nċi sô
khĆng tĉ chēc Hċi đćng nhån dån phđĘng; Ě các quên,
phđĘng cĎa thành phĈ Đà Nïng, Thành phĈ Hć Chý
Minh đ÷u khĆng tĉ chēc Hċi đćng nhån dån quên, Hċi
đćng nhån dån phđĘng. Nhđ vêy, viûc tĉ chēc bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån
dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 trön đĀa bàn các
thành phĈ nĂi trön sô đđĜc tiøn hành nhđ sau:
- Trön đĀa bàn thành phĈ Hà Nċi, chþ tĉ chēc bæu
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cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, đäi biùu Hċi đćng nhån
dån thành phĈ Hà Nċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån các
quên, đäi biùu Hċi đćng nhån dån thĀ xã Sėn Tåy, đäi
biùu Hċi đćng nhån dån các huyûn thuċc thành phĈ Hà
Nċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các xã, thĀ trçn
thuċc các huyûn, thĀ xã cĎa thành phĈ Hà Nċi nhiûm kĝ
2021-2026.
- Trön đĀa bàn thành phĈ Đà Nïng, chþ tĉ chēc bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, đäi biùu Hċi đćng nhån
dån thành phĈ Đà Nïng, đäi biùu Hċi đćng nhån dån
huyûn Hāa Vang và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các xã
thuċc huyûn Hāa Vang nhiûm kĝ 2021-2026.
- Trön đĀa bàn Thành phĈ Hć Chý Minh, chþ tĉ chēc
bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, đäi biùu Hċi đćng
nhân dân Thành phĈ Hć Chý Minh, đäi biùu Hċi đćng
nhån dån thành phĈ ThĎ Đēc, đäi biùu Hċi đćng nhån
dån các huyûn thuċc Thành phĈ Hć Chý Minh và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån các xã, thĀ trçn thuċc các
huyûn cĎa Thành phĈ Hć Chý Minh nhiûm kĝ 2021-2026.
Câu 78. Việc thành lêp các tổ chĀc phý trách
bæu cā täi thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh, thành phố Đà Nïng đþợc thăc hiện thế nào?
Trâ lời:
Đù tĉ chēc viûc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån nöu täi Cåu 77, thành phĈ Hà
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Nċi, thành phĈ Đà Nïng và thành phĈ Hć Chý Minh sô
cæn thành lêp các loäi tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ sau đåy:
1. ĐĈi vęi thành phĈ Hà Nċi:
- Thành lêp Ủy ban bæu cĔ Ě thành phĈ Hà Nċi đù
thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và
tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån thành phĈ
Hà Nċi nhiûm kĝ 2021-2026.
- Thành lêp Ủy ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån Ě các quên, huyûn, thĀ xã, xã, thĀ trçn trön đĀa bàn
thành phĈ Hà Nċi đù tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhân dân nhiûm kĝ 2021-2026 Ě tĒng đėn vĀ hành
chýnh tđėng ēng. KhĆng thành lêp Ủy ban bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån phđĘng täi các phđĘng thuċc
quên, thĀ xã cĎa thành phĈ Hà Nċi.
- Thành lêp các Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi täi
mĊi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi trön đĀa bàn thành
phĈ Hà Nċi.
- Thành lêp các Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån thành phĈ Hà Nċi, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån huyûn, quên, thĀ xã, xã, thĀ trçn täi mĊi đėn
vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĎa cçp tđėng
ēng. KhĆng thành lêp Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån phđĘng täi các phđĘng thuċc quên, thĀ xã
thuċc thành phĈ Hà Nċi.
- Thành lêp Ě mĊi khu vĖc bă phiøu mċt Tĉ bæu cĔ
đù thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
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biùu Hċi đćng nhån dån cĎa cçp đđĜc tĉ chēc bæu cĔ
trön đĀa bàn khu vĖc bă phiøu. Nhđ vêy, Tĉ bæu cĔ đđĜc
thành lêp Ě các khu vĖc bă phiøu trön đĀa bàn các quên
nċi thành cĎa thành phĈ Hà Nċi và các phđĘng thuċc thĀ
xã Sėn Tåy sô chþ thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån thành
phĈ Hà Nċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån quên hoðc thĀ
xã thuċc thành phĈ Hà Nċi nhiûm kĝ 2021-2026.
2. ĐĈi vęi Thành phĈ Hć Chý Minh và thành phĈ
Đà Nïng:
- Thành lêp Ủy ban bæu cĔ Ě Thành phĈ Hć Chý
Minh, thành phĈ Đà Nïng đù thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån thành phĈ nhiûm kĝ 2021-2026.
- Thành lêp Ủy ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån Ě thành phĈ ThĎ Đēc, các huyûn, xã, thĀ trçn trön
đĀa bàn Thành phĈ Hć Chý Minh, Ě huyûn Hāa Vang,
các xã thuċc huyûn Hāa Vang cĎa thành phĈ Đà Nïng
đù tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ
2021-2026 Ě tĒng đėn vĀ hành chýnh tđėng ēng. KhĆng
thành lêp Ủy ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
quên, Ủy ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
phđĘng täi các quên và täi các phđĘng thuċc quên cĎa
Thành phĈ Hć Chý Minh, thành phĈ Đà Nïng; không
thành lêp Ủy ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
phđĘng täi các phđĘng thuċc thành phĈ ThĎ Đēc.
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- Thành lêp các Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi täi
mĊi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi trön đĀa bàn Thành
phĈ Hć Chý Minh, thành phĈ Đà Nïng.
- Thành lêp các Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dân Thành phĈ Hć Chý Minh, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån thành phĈ ThĎ Đēc, Ban bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån huyûn, xã, thĀ trçn täi mĊi đėn
vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĎa cçp tđėng
ēng trön đĀa bàn Thành phĈ Hć Chý Minh. Thành lêp
các Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån thành phĈ
Đà Nïng, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
huyûn Hāa Vang, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån các xã thuċc huyûn Hāa Vang thuċc thành phĈ Đà
Nïng. KhĆng thành lêp Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhân dân quên, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån phđĘng täi các phđĘng thuċc quên cĎa Thành phĈ
Hć Chý Minh và thành phĈ Đà Nïng; khĆng thành lêp
Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån phđĘng täi các
phđĘng thuċc thành phĈ ThĎ Đēc.
- Thành lêp Ě mĊi khu vĖc bă phiøu mċt Tĉ bæu cĔ
đù thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cĎa cçp đđĜc tĉ chēc bæu cĔ
trön đĀa bàn khu vĖc bă phiøu. Nhđ vêy, Tĉ bæu cĔ
đđĜc thành lêp Ě các khu vĖc bă phiøu trön đĀa bàn các
quên cĎa Thành phĈ Hć Chý Minh, thành phĈ Đà Nïng
sô chþ thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa
111

XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån Thành phĈ Hć Chý
Minh hoðc đäi biùu Hċi đćng nhån dån thành phĈ Đà
Nïng nhiûm kĝ 2021-2026; Tĉ bæu cĔ đđĜc thành lêp Ě
các khu vĖc bă phiøu trön đĀa bàn thành phĈ ThĎ Đēc
chþ thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa
XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån Thành phĈ Hć Chý
Minh, đäi biùu Hċi đćng nhån dån thành phĈ ThĎ Đēc
nhiûm kĝ 2021-2026.
Do sĈ lđĜng các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ täi các
thành phĈ sô tĉ chēc mĆ hünh chýnh quy÷n đĆ thĀ cĂ sĖ
giâm bęt khá nhi÷u so vęi các đėn vĀ hành chýnh thĆng
thđĘng khác, nön đù cĂ thù bâo đâm thĖc hiûn cĂ hiûu
quâ cĆng tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và tĉ
chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ
2021-2026 trön đĀa bàn, thü cçp Ďy, chýnh quy÷n đĀa
phđėng, đðc biût là Ủy ban bæu cĔ Ě các thành phĈ nĂi
trên, cæn têp trung đèy mänh, tĉ chēc thĖc hiûn tĈt
cĆng tác chþ đäo viûc tĉ chēc bæu cĔ; kiùm tra, đĆn đĈc
viûc thi hành pháp luêt v÷ bæu cĔ trön toàn đĀa bàn
thành phĈ; chþ đäo cĆng tác thĆng tin, tuyön truy÷n,
phĉ biøn såu rċng v÷ cuċc bæu cĔ; chč trąng cĆng tác
bâo đâm an ninh chýnh trĀ và trêt tĖ, an toàn xã hċi
trön đĀa bàn; cĂ phđėng án chĎ đċng ēng phĂ vęi nhĕng
tünh huĈng thiön tai, dĀch bûnh cĂ thù xèy ra trong thĘi
gian tiøn hành bæu cĔ,... Sau khi køt thčc cuċc bæu cĔ,
các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ cæn tiøn hành tĉng køt cĐ
thù, chi tiøt v÷ viûc triùn khai thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ
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Ě đĀa phđėng münh đù đánh giá, rčt kinh nghiûm, chþ ra
các nċi dung cān khĂ khën, vđęng míc và đ÷ xuçt các
giâi pháp, đi÷u chþnh cæn thiøt nhìm thĖc hiûn tĈt hėn
nĕa cĆng tác này trong các kĝ bæu cĔ tiøp theo.
Câu 79. Khi nào Hội đồng bæu cā quốc gia kết
thúc nhiệm vý?
Trâ lời:
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia køt thčc nhiûm vĐ sau
khi đã trünh QuĈc hċi khĂa XV báo cáo tĉng køt cuċc
bæu cĔ trong câ nđęc và køt quâ xác nhên tđ cách đäi
biùu QuĈc hċi đđĜc bæu, bàn giao biön bân tĉng køt và
hć sė, tài liûu v÷ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi cho Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi khĂa XV.
Câu 80. Khi nào Ủy ban bæu cā, Ban bæu cā,
Tổ bæu cā kết thúc nhiệm vý?
Trâ lời:
Ủy ban bæu cĔ Ě cçp tþnh, Ban bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi, Tĉ bæu cĔ køt thčc nhiûm vĐ đĈi vęi bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV sau khi Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia køt thčc viûc tĉng køt cĆng tác bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi trong câ nđęc và cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV.
Ủy ban bæu cĔ Ě các cçp køt thčc nhiûm vĐ đĈi vęi
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cČng cçp nhiûm kĝ
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2021-2026 sau khi Ủy ban bæu cĔ đã trünh báo cáo tĉng
køt cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån và hć sė,
tài liûu v÷ bæu cĔ täi kĝ hąp thē nhçt cĎa Hċi đćng
nhån dån cçp tđėng ēng nhiûm kĝ 2021-2026.
Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån, Tĉ bæu cĔ
høt nhiûm vĐ đĈi vęi bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 sau khi Ủy ban bæu cĔ
Ě cçp tđėng ēng køt thčc viûc tĉng køt cĆng tác bæu cĔ
và cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
cĎa cçp münh nhiûm kĝ 2021-2026.
Câu 81. NhĂng trþąng hợp kh ng đþợc tham
gia vào các tổ chĀc phý trách bæu cā và việc thay
đổi, bổ sung hoðc giĂ nguyên thành viên tổ chĀc
phý trách bæu cā đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
NgđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng
nhån dån khĆng đđĜc làm thành viön Ban bæu cĔ hoðc
Tĉ bæu cĔ Ě đėn vĀ bæu cĔ mà münh ēng cĔ.
Nøu đã là thành viön cĎa Ban bæu cĔ hoðc Tĉ bæu
cĔ Ě đėn vĀ bæu cĔ mà mình có tên trong Danh sách
chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ thü ngđĘi ēng cĔ phâi
xin rčt khăi danh sách thành viön cĎa tĉ chēc phĐ
trách bæu cĔ đĂ chêm nhçt là vào ngày cĆng bĈ Danh
sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ theo tĒng đėn vĀ
bæu cĔ. TrđĘng hĜp ngđĘi ēng cĔ khĆng cĂ đėn xin rčt
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thü cė quan đã quyøt đĀnh thành lêp Ban bæu cĔ, Tĉ
bæu cĔ ra quyøt đĀnh xĂa tön ngđĘi đĂ khăi danh sách
thành viön cĎa tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ và bĉ sung
thành viön khác đù thay thø.
Câu 82. Trþąng hợp bð khuyết thành viên tổ
chĀc phý trách bæu cā thì xā lý nhþ thế nào?
Trâ lời:
TrđĘng hĜp thành viön tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ bĀ
chøt, bĀ kğ luêt, bĀ truy cēu trách nhiûm hünh sĖ hoðc
vü lĞ do khác dén đøn khuyøt thành viön tĉ chēc phĐ
trách bæu cĔ so vęi sĈ lđĜng ghi trong quyøt đĀnh thành
lêp thü cën cē tünh hünh cĐ thù cĎa mĊi đĀa phđėng, Ủy
ban nhån dån sau khi thĈng nhçt vęi ThđĘng trĖc Hċi
đćng nhån dån và Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp quyøt đĀnh thay đĉi, bĉ
sung thành viön tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ Ě cçp münh
trđęc ngày bæu cĔ.
Câu 83. Ủy ban bæu cā, Ban bæu cā cò đþợc cā
thêm chĀc danh Thþ ký Ủy ban bæu cā và Thþ ký
Ban bæu cā để thþąng xuyên giúp việc cho các tổ
chĀc phý trách bæu cā ć đða phþĄng hay không?
Trâ lời:
Các luêt bæu cĔ trđęc đåy cĂ quy đĀnh v÷ chēc danh
Thđ kĞ Ủy ban bæu cĔ, Thđ kĞ Ban bæu cĔ trong sĈ các
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thành viön cĎa Ủy ban bæu cĔ, Ban bæu cĔ. Tuy nhiön,
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån nëm 2015 khĆng cĂ quy đĀnh cĐ thù v÷ chēc
danh này. Đi÷u 4 cĎa ThĆng tđ sĈ 01/2021/TT-BNV
ngày 11 tháng 01 nëm 2021 cĎa Bċ Nċi vĐ hđęng dén
nghiûp vĐ cĆng tác tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm
kĝ 2021-2026 đã nöu rĄ: NgđĘi đēng đæu tĉ chēc phĐ
trách bæu cĔ chĀu trách nhiûm phån cĆng nhiûm vĐ,
quy÷n hän cĐ thù cĎa tĒng thành viön tĉ chēc phĐ
trách bæu cĔ cçp münh tĒ giai đoän chuèn bĀ, triùn
khai, tĉ chēc ngày bæu cĔ, các cĆng viûc tiøn hành sau
ngày bæu cĔ cho đøn khi køt thčc cuċc bæu cĔ; trong đĂ
phån cĆng mċt thành viön làm thđ kĞ chĀu trách nhiûm
quân lĞ tài liûu, con dçu, tĉng hĜp chung cĆng tác bæu
cĔ cĎa Ủy ban bæu cĔ và Ban bæu cĔ. Do đĂ, Ủy ban
bæu cĔ, Ban bæu cĔ cĂ thù phån cĆng mċt PhĂ TrđĚng
ban hoðc mċt Ủy viön thĖc hiûn các nhiûm vĐ cĎa Thđ
kĞ Ủy ban bæu cĔ, Thđ kĞ Ban bæu cĔ trđęc đåy mà
khĆng cæn cĂ chēc danh riöng cho cĆng tác này.
Câu 84. Đða phþĄng cò thể thành lêp thêm các
tổ chĀc trung gian ć xã, phþąng, thð trçn và ć các
huyện, quên, thð xã, thành phố thuộc tînh để giúp
các Ban bæu cā têp hợp kết quâ bæu cā đþợc kh ng?
Trâ lời:
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
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nhån dån đã quy đĀnh rĄ v÷ các tĉ chēc phĐ trách bæu
cĔ Ě trung đėng và Ě đĀa phđėng. Nhiûm vĐ, quy÷n hän
cĎa tĒng loäi tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ cďng đã đđĜc
quy đĀnh rçt cĐ thù. Vü vêy, đù bâo đâm thĈng nhçt và
phČ hĜp vęi các quy đĀnh cĎa pháp luêt, các đĀa phđėng
khĆng đđĜc thành lêp thöm các tĉ chēc trung gian đù
têp hĜp køt quâ bæu cĔ hoðc thĖc hiûn các nhiûm vĐ,
quy÷n hän khác mà Luêt đã quy đĀnh cho các tĉ chēc
phĐ trách bæu cĔ Ě đĀa phđėng.
Câu 85. Việc trþng têp ngþąi để hỗ trợ hoät
động cûa các tổ chĀc phý trách bæu cā đþợc thăc
hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia cĂ quy÷n trđng têp cán
bċ, cĆng chēc, viön chēc cĎa cė quan nhà nđęc, tĉ chēc
chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi đù gičp viûc cho Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia.
Cė quan cĂ thèm quy÷n thành lêp tĉ chēc phĐ
trách bæu cĔ Ě đĀa phđėng cĂ quy÷n trđng têp cán bċ,
cĆng chēc, viön chēc cĎa cė quan nhà nđęc, tĉ chēc
chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, đėn vĀ sĖ nghiûp cĆng
lêp đù gičp thĖc hiûn các cĆng viûc liön quan đøn tĉ
chēc bæu cĔ.
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Phần thứ ba
CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI
Câu 86. NhĂng ngþąi nào đþợc gọi là cā tri?
Trâ lời:
CĔ tri là ngđĘi cĂ quy÷n bæu cĔ. CĆng dån nđęc
Cċng hāa xã hċi chĎ nghÿa Viût Nam - là ngđĘi cĂ quĈc
tĀch Viût Nam, týnh đøn ngày bæu cĔ (ngày 23 tháng 5
nëm 2021), đĎ 18 tuĉi trĚ lön và cĂ đĎ các đi÷u kiûn
theo quy đĀnh cĎa pháp luêt v÷ bæu cĔ đ÷u cĂ quy÷n
bæu cĔ.
Câu 87. Việc xác đðnh một ngþąi cò quốc tðch
Việt Nam đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh cĎa Luêt QuĈc tĀch Viût Nam, ngđĘi
đđĜc xác đĀnh cĂ quĈc tĀch Viût Nam (là cĆng dån Viût
Nam) nøu cĂ mċt trong nhĕng cën cē sau đåy:
1. Cha, mõ đ÷u là cĆng dån Viût Nam, đđĜc sinh ra
Ě Viût Nam hoðc Ě nđęc ngoài.
2. Cha hoðc mõ là cĆng dån Viût Nam cān ngđĘi kia
là ngđĘi khĆng quĈc tĀch hoðc cĂ mõ là cĆng dån Viût
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Nam cān cha khĆng rĄ là ai, đđĜc sinh ra Ě Viût Nam
hoðc Ě nđęc ngoài.
3. Cha hoðc mõ là cĆng dån Viût Nam, cān ngđĘi
kia là cĆng dån nđęc ngoài, nøu cha mõ cĂ sĖ thăa
thuên bìng vën bân v÷ viûc chąn quĈc tĀch Viût Nam
vào thĘi điùm đëng kĞ khai sinh cho con.
4. Cha hoðc mõ là cĆng dån Viût Nam cān ngđĘi kia
là cĆng dån nđęc ngoài mà đđĜc sinh ra trön lãnh thĉ
Viût Nam và cha mõ khĆng thăa thuên đđĜc viûc lĖa
chąn quĈc tĀch cho con.
5. ĐđĜc sinh ra trön lãnh thĉ Viût Nam mà khi
sinh ra cĂ cha mõ đ÷u là ngđĘi khĆng quĈc tĀch, nhđng
cĂ nėi thđĘng trč täi Viût Nam.
6. ĐđĜc sinh ra trön lãnh thĉ Viût Nam mà khi
sinh ra cĂ mõ là ngđĘi khĆng quĈc tĀch, nhđng cĂ nėi
thđĘng trč täi Viût Nam, cān cha khĆng rĄ là ai.
7. NgđĘi đđĜc nhêp quĈc tĀch Viût Nam.
8. NgđĘi đđĜc trĚ läi quĈc tĀch Viût Nam.
9. Tró sė sinh bĀ bă rėi và tró em đđĜc tüm thçy trön
lãnh thĉ Viût Nam mà khĆng rĄ cha mõ là ai.
10. Tró em là cĆng dån Viût Nam đđĜc ngđĘi nđęc
ngoài nhên làm con nuĆi thü vén giĕ quĈc tĀch Viût Nam.
11. Tró em là ngđĘi nđęc ngoài đđĜc cĆng dån Viût
Nam nhên làm con nuĆi thü cĂ quĈc tĀch Viût Nam, kù
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tĒ ngày đđĜc cė quan nhà nđęc cĂ thèm quy÷n cĎa Viût
Nam cĆng nhên viûc nuĆi con nuĆi.
12. NgđĘi cĂ quĈc tĀch Viût Nam theo quy đĀnh cĎa
đi÷u đęc quĈc tø mà Viût Nam là thành viön.
Khi cĂ sĖ thay đĉi v÷ quĈc tĀch do nhêp, trĚ läi hoðc
thĆi quĈc tĀch Viût Nam cĎa cha mõ thü quĈc tĀch cĎa
con chđa thành niön sinh sĈng cČng vęi cha mõ cďng
đđĜc thay đĉi theo quĈc tĀch cĎa hą (nøu ngđĘi con tĒ
đĎ 15 tuĉi đøn chđa đĎ 18 tuĉi phâi đđĜc sĖ đćng Ğ
bìng vën bân cĎa ngđĘi con).
NgđĘi đã cĂ quĈc tĀch Viût Nam mà bĀ mçt quĈc
tĀch Viût Nam, đđĜc ChĎ tĀch nđęc quyøt đĀnh cho thĆi
quĈc tĀch Viût Nam, hĎy bă quyøt đĀnh cho nhêp quĈc
tĀch Viût Nam, bĀ tđęc quĈc tĀch Viût Nam thü khĆng
cān là cĆng dån Viût Nam.
NgđĘi cĂ quĈc tĀch Viût Nam cĂ thù đđĜc chēng
minh bìng mċt trong các loäi giçy tĘ sau đåy:
1. Giçy khai sinh; trđĘng hĜp Giçy khai sinh khĆng
thù hiûn rĄ quĈc tĀch Viût Nam thü phâi kñm theo giçy
tĘ chēng minh quĈc tĀch Viût Nam cĎa cha mõ.
2. Giçy chēng minh nhån dån, Cën cđęc cĆng dån
hoðc các giçy tĘ cĂ giá trĀ tđėng đđėng.
3. Hċ chiøu Viût Nam.
4. Quyøt đĀnh cho nhêp quĈc tĀch Viût Nam, Quyøt
đĀnh cho trĚ läi quĈc tĀch Viût Nam, Quyøt đĀnh công
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nhên viûc nuĆi con nuĆi đĈi vęi tró em là ngđĘi nđęc
ngoài, Quyøt đĀnh cho ngđĘi nđęc ngoài nhên tró em
Viût Nam làm con nuĆi.
Câu 88. Cách tính tuổi c ng dån để ghi tên
vào danh sách cā tri đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
CĆng dån tĒ đĎ 18 tuĉi týnh đøn ngày bæu cĔ 23
tháng 5 nëm 2021, tēc là cĂ ngày sinh tĒ ngày 23 tháng
5 nëm 2003 trĚ v÷ trđęc thü đđĜc xác đĀnh là đĎ tuĉi đù
đđĜc ghi vào danh sách cĔ tri đù bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dân các cçp
nhiûm kĝ 2021-2026.
Cách týnh tuĉi cĆng dån đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Tuĉi cĎa cĆng dån đđĜc týnh tĒ ngày, tháng, nëm
sinh ghi trong Giçy khai sinh đøn ngày bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV, đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp
nhiûm kĝ 2021-2026 đã đđĜc çn đĀnh (ngày 23 tháng 5
nëm 2021). TrđĘng hĜp khĆng cĂ Giçy khai sinh thü cën
cē vào thĆng tin ghi trong Sĉ hċ khèu hoðc Giçy chēng
minh nhån dån, Cën cđęc cĆng dån, Hċ chiøu đù týnh
tuĉi thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ, ēng cĔ.
- MĊi tuĉi trān đđĜc týnh tĒ ngày, tháng sinh
dđėng lĀch cĎa nëm trđęc đøn ngày, tháng sinh dđėng
lĀch cĎa nëm sau.
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- TrđĘng hĜp khĆng xác đĀnh đđĜc ngày sinh thü
lçy ngày 01 cĎa tháng sinh làm cën cē đù xác đĀnh tuĉi
thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ và ēng cĔ. TrđĘng hĜp khĆng
xác đĀnh đđĜc ngày và tháng sinh thü lçy ngày 01 tháng
01 cĎa nëm sinh làm cën cē đù xác đĀnh tuĉi thĖc hiûn
quy÷n bæu cĔ và ēng cĔ.
Câu 89. NhĂng ngþąi nào kh ng đþợc ghi tên
vào danh sách cā tri?
Trâ lời:
Nhĕng ngđĘi thuċc các trđĘng hĜp sau đåy khĆng
đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri:
- NgđĘi đang bĀ tđęc quy÷n bæu cĔ theo bân án,
quyøt đĀnh cĎa Tāa án đã cĂ hiûu lĖc pháp luêt.
- NgđĘi bĀ køt án tĔ hünh đang trong thĘi gian chĘ
thi hành án.
- NgđĘi đang chçp hành hünh phät tČ mà khĆng
đđĜc hđĚng án treo.
- NgđĘi mçt nëng lĖc hành vi dån sĖ.
Câu 90. Ngþąi bð Tña án kết án phät tù nhþng
đþợc hþćng án treo thì cò đþợc ghi tên vào danh
sách cā tri để thăc hiện quyền bæu cā kh ng?
Trâ lời:
Khoân 1 Đi÷u 30 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc
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hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån quy đĀnh: ĔNgđĘi
đang bĀ tđęc quy÷n bæu cĔ theo bân án, quyøt đĀnh cĎa
Tāa án đã cĂ hiûu lĖc pháp luêt, ngđĘi bĀ køt án tĔ hünh
đang trong thĘi gian chĘ thi hành án, ngđĘi đang chçp
hành hünh phät tČ mà khĆng đđĜc hđĚng án treo, ngđĘi
mçt nëng lĖc hành vi dån sĖ thü khĆng đđĜc ghi tön vào
danh sách cĔ triĕ. Nhđ vêy, cĆng dån đĎ 18 tuĉi trĚ lön,
cĂ đĎ nëng lĖc hành vi dån sĖ, bĀ Tāa án køt án phät tČ
nhđng đđĜc hđĚng án treo, nøu khĆng bĀ tđęc quy÷n
bæu cĔ (trong bân án khĆng ghi hünh phät bĀ tđęc quy÷n
bæu cĔ) vén cĂ quy÷n bæu cĔ và đđĜc ghi tön vào danh
sách cĔ tri Ě nėi münh cđ trč đù tham gia bæu đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån theo quy đĀnh
cĎa pháp luêt.
Câu 91. Ngþąi 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 cā tri để thăc hiện quyền bæu cā kh ng?
Trâ lời:
Khoân 1 Đi÷u 30 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån quy đĀnh: ĔNgđĘi
đang bĀ tđęc quy÷n bæu cĔ theo bân án, quyøt đĀnh cĎa
Tāa án đã cĂ hiûu lĖc pháp luêt, ngđĘi bĀ køt án tĔ hünh
đang trong thĘi gian chĘ thi hành án, ngđĘi đang chçp
hành hünh phät tČ mà khĆng đđĜc hđĚng án treo, ngđĘi
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mçt nëng lĖc hành vi dån sĖ thü khĆng đđĜc ghi tön vào
danh sách cĔ triĕ. Nhđ vêy, nhĕng ngđĘi bĀ køt án phät
tČ nhđng đđĜc hoãn chçp hành hünh phät tČ hoðc täm
đünh chþ chçp hành hünh phät tČ thü khĆng đđĜc týnh là
đang trong thĘi hän chçp hành hünh phät tČ và vén
đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri đù thĖc hiûn quy÷n
bæu cĔ.
Câu 92. Thế nào là ngþąi mçt nëng lăc hành vi
dån să? Ngþąi cò dçu hiệu bð bệnh tâm thæn
nhþng kh ng cò điều kiện tổ chĀc khám và xác
nhên cûa cĄ quan y tế thì cò đþợc ghi tên vào
danh sách cā tri hay kh ng?
Trâ lời:
Khi mċt ngđĘi do bĀ bûnh tåm thæn hoðc míc bûnh
khác mà khĆng thù nhên thēc, làm chĎ đđĜc hành vi
thü theo yöu cæu cĎa ngđĘi cĂ quy÷n, lĜi ých liön quan
hoðc cĎa cė quan, tĉ chēc hĕu quan, Tāa án ra quyøt
đĀnh tuyön bĈ ngđĘi này là ngđĘi mçt nëng lĖc hành vi
dån sĖ trön cė sĚ køt luên giám đĀnh pháp y tåm thæn.
NgđĘi bĀ mçt nëng lĖc hành vi dån sĖ sô khĆng đđĜc
thĖc hiûn quy÷n ēng cĔ và bæu cĔ.
Trön thĖc tø, bûnh nhån tåm thæn thđĘng khĆng cđ
trč cĈ đĀnh Ě mċt nėi. Mäng lđęi y tø chuyön khoa hiûn
täi cďng chđa phát triùn rċng khíp nön chđa khám và
xác đĀnh đđĜc hą. Do đĂ, Ě đĀa phđėng, nøu cĂ trđĘng
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hĜp cĂ biùu hiûn bûnh lĞ tåm thæn rĄ rût, thđĘng xuyön
khĆng làm chĎ đđĜc nhên thēc và hành vi thü tuy chđa
cĂ đi÷u kiûn tĉ chēc khám và xác nhên cĎa cė quan y tø
cĂ thèm quy÷n, chđa đđĜc Tāa án tuyön bĈ là ngđĘi mçt
nëng lĖc hành vi dån sĖ nhđng gia đünh, ngđĘi giám hċ
có cam køt và chýnh quy÷n đĀa phđėng xác nhên thü hą
cďng bĀ coi là ngđĘi mçt nëng lĖc hành vi dån sĖ và
khĆng đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri.
Câu 93. Ngþąi vÿa cåm, vÿa điếc cò đþợc ghi
tên vào danh sách cā tri hay kh ng?
Trâ lời:
NgđĘi vĒa cåm, vĒa điøc nøu khĆng thuċc các
trđĘng hĜp khĆng đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri quy
đĀnh täi Đi÷u 30 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån thì vén đđĜc ghi tön vào
danh sách cĔ tri đù tham gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
Câu 94. Việc lêp danh sách cā tri đþợc tiến
hành nhþ thế nào?
Trâ lời:
Danh sách cĔ tri do Ủy ban nhån dån cçp xã lêp
theo khu vĖc bă phiøu (theo Méu sĈ 33/HĐBC); đĈi vęi
nhĕng nėi khĆng cĂ đėn vĀ hành chýnh cçp xã thü Ủy
ban nhån dån cçp huyûn lêp danh sách cĔ tri theo tĒng
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khu vĖc bă phiøu. Danh sách cĔ tri trong đėn vĀ vď
trang nhån dån do chþ huy đėn vĀ lêp theo đėn vĀ vď
trang nhån dån đù đđa vào danh sách cĔ tri cĎa khu
vĖc bă phiøu nėi đėn vĀ đĂng quån. Viûc lêp danh sách
cĔ tri phâi đđĜc hoàn thành chậm nhất là ngày 04
tháng 4 năm 2021 (50 ngày trđęc ngày bæu cĔ).
Mąi cĆng dån cĂ quy÷n bæu cĔ đ÷u đđĜc ghi tön vào
danh sách cĔ tri và đđĜc phát Thó cĔ tri bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV và bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 (theo Méu sĈ
11/HĐBC), trĒ nhĕng ngđĘi đang bĀ tđęc quy÷n bæu cĔ
theo bân án, quyøt đĀnh cĎa Tāa án đã cĂ hiûu lĖc pháp
luêt, ngđĘi bĀ køt án tĔ hünh đang trong thĘi gian chĘ
thi hành án, ngđĘi đang chçp hành hünh phät tČ mà
khĆng đđĜc hđĚng án treo, ngđĘi mçt nëng lĖc hành vi
dån sĖ.
MĊi cĆng dån chþ đđĜc ghi tön vào mċt danh sách
cĔ tri Ě nėi münh thđĘng trč hoðc täm trč. Ủy ban nhån
dån cçp xã cĂ trách nhiûm thĆng báo cho cĔ tri trön đĀa
bàn đėn vĀ hành chýnh cçp xã v÷ viûc lêp danh sách cĔ
tri theo tĒng khu vĖc bă phiøu. Các cĔ tri đang đëng kĞ
thđĘng trč täi đĀa bàn đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ
tri täi nėi münh thđĘng trč; trđĘng hĜp cĔ tri cĂ nguyûn
vąng bă phiøu Ě nėi khác thü cæn thĆng báo läi đù Ủy
ban nhån dån cçp xã nėi münh đã đëng kĞ thđĘng trč
biøt và khĆng ghi tön vào danh sách cĔ tri Ě đĀa
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phđėng. Trong quá trünh lêp danh sách cĔ tri, Ủy ban
nhån dån cçp xã chþ ghi vào danh sách nhĕng cĔ tri
thuċc diûn đëng kĞ täm trč Ě đĀa phđėng münh nøu cĔ
tri đĂ thù hiûn rĄ nguyûn vąng đđĜc tham gia bă phiøu
täi nėi münh đang täm trč (cĂ thù bìng vën bân hoðc
trĖc tiøp bìng lĘi nĂi vęi ngđĘi cĂ trách nhiûm, vý dĐ
nhđ trđĚng thĆn, tĉ trđĚng tĉ dån phĈ hoðc cán bċ phĐ
trách cĆng tác lêp danh sách cĔ tri cĎa Ủy ban nhån
dån cçp xãĖ).
Sau khi danh sách cĔ tri đã đđĜc lêp và cĆng bĈ,
viûc thay đĉi, bĉ sung danh sách đđĜc thĖc hiûn theo
quy đĀnh cĎa Luêt và vën bân quy đĀnh v÷ các méu vën
bân sĔ dĐng trong bæu cĔ cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
Câu 95. Việc lêp danh sách cā tri và cçp Thẻ
cā tri đối vĆi các đĄn vð vü trang nhån dån đþợc
thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Trong trđĘng hĜp đėn vĀ vď trang nhån dån và đĀa
phđėng cĂ chung khu vĖc bă phiøu thü chþ huy đėn vĀ vď
trang nhån dån lêp danh sách cĔ tri trong đėn vĀ và
chuyùn cho Ủy ban nhån dån cçp xã đù đđa vào danh
sách cĔ tri cĎa khu vĖc bă phiøu. Trong danh sách cĔ
tri (theo Méu sĈ 33/HĐBC), đĈi vęi cĔ tri là quån nhån,
cċt Ĕngh÷ nghiûpĕ ghi chung là ĔlĖc lđĜng vď trangĕ; cċt
Ĕnėi cđ trčĕ ghi tön đėn vĀ hành chýnh cçp xã nėi đėn vĀ
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vď trang nhån dån đĂng quån, khĆng ghi tön hoðc
phiön hiûu đėn vĀ vď trang nhån dån; cĔ tri là quån
nhån tham gia bæu cĔ täi nėi đĂng quån chþ thĖc hiûn
viûc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cçp tþnh và đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn.
ChĎ tĀch Ủy ban nhån dån cçp xã kĞ, đĂng dçu vào
danh sách cĔ tri và Thó cĔ tri và chuyùn läi cho đėn vĀ
vď trang nhån dån đù thĖc hiûn viûc niöm yøt täi đėn vĀ
và phát Thó cĔ tri cho quån nhån.
TrđĘng hĜp đėn vĀ vď trang nhån dån đđĜc xác
đĀnh là khu vĖc bă phiøu riöng thü chþ huy đėn vĀ vď
trang nhån dån tĉ chēc viûc lêp danh sách cĔ tri, ghi
Thó cĔ tri đĈi vęi các cĔ tri là quån nhån trong đėn vĀ
và chuyùn cho Ủy ban nhån dån cçp xã đù ChĎ tĀch Ủy
ban nhån dån cçp xã kĞ, đĂng dçu vào danh sách cĔ tri
và Thó cĔ tri. Danh sách cĔ tri chþ đđĜc niöm yøt trong
phäm vi đėn vĀ vď trang nhån dån. Quån nhån đã đëng
kĞ thđĘng trč, täm trč Ě đĀa phđėng gæn khu vĖc đĂng
quån cĂ thù đđĜc chþ huy đėn vĀ cçp giçy chēng nhên đù
đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri và tham gia bă phiøu
Ě nėi cđ trč (theo Méu sĈ 13/HĐBC). Khi cçp giçy
chēng nhên, chþ huy đėn vĀ phâi ghi ngay vào danh
sách cĔ tri täi đėn vĀ vď trang nhån dån bön cänh tön
ngđĘi đĂ cĐm tĒ ĔBă phiøu Ě nėi cđ trčĕ.
TrđĘng hĜp 01 đėn vĀ vď trang nhån dån cĂ doanh
träi đĂng quån têp trung trön đĀa bàn cĎa 02 đėn vĀ
hành chýnh cçp xã trĚ lön thü chþ huy đėn vĀ trao đĉi vęi
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Ủy ban nhån dån cçp huyûn nėi đėn vĀ đĂng quån, đ÷
nghĀ chþ đĀnh Ủy ban nhån dån cĎa 01 trong các đėn vĀ
hành chýnh cçp xã liön quan phĈi hĜp thĖc hiûn viûc
lêp danh sách cĔ tri và phát Thó cĔ tri cho cĔ tri täi
đėn vĀ vď trang nhån dån.
Câu 96. Việc niêm yết danh sách cā tri đþợc
tiến hành nhþ thế nào?
Trâ lời:
Chậm nhất là ngày 14 tháng 4 năm 2021 (40
ngày trđęc ngày bæu cĔ), Ủy ban nhån dån cçp xã đã lêp
danh sách cĔ tri phâi niöm yøt danh sách đĂ täi trĐ sĚ
Ủy ban nhån dån cçp xã và täi nhĕng đĀa điùm cĆng cċng
cĎa khu vĖc bă phiøu, đćng thĘi thĆng báo rċng rãi danh
sách cĔ tri và viûc niöm yøt đù Nhån dån kiùm tra.
Câu 97. Quyền bæu cā cûa các cā tri cò giống
nhau hay không?
Trâ lời:
TČy thuċc thĘi gian cđ trč hoðc quan hû gín bĂ vęi
đĀa phđėng nėi đëng kĞ tham gia bæu cĔ mà Luêt Bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån đã
quy đĀnh tĒng nhĂm đĈi tđĜng cĔ tri cĂ phäm vi tham
gia bæu cĔ khĆng hoàn toàn giĈng nhau. CĐ thù là:
- CĔ tri là ngđĘi đëng kĞ thđĘng trč täi khu vĖc bă
phiøu và cĔ tri là ngđĘi đëng kĞ täm trč, cĂ thĘi gian
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đëng kĞ täm trč täi đėn vĀ hành chýnh cçp xã nėi cĂ
đėn vĀ bă phiøu tĒ đĎ 12 tháng trĚ lön thü đđĜc ghi tön
vào danh sách cĔ tri đù bæu đäi biùu QuĈc hċi và bæu cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě câ 3 cçp: cçp tþnh, cçp
huyûn và cçp xã (trĒ nėi khĆng cĂ đėn vĀ hành chýnh
cçp xã hoðc nėi thĖc hiûn mĆ hünh chýnh quy÷n đĆ thĀ
khĆng tĉ chēc Hċi đćng nhån dån quên, phđĘng).
- CĔ tri là ngđĘi đëng kĞ täm trč täi đėn vĀ hành
chính cçp xã nėi cĂ khu vĖc bă phiøu và cĂ thĘi gian
đëng kĞ täm trč chđa đĎ 12 tháng thü chþ đđĜc ghi tön
vào danh sách cĔ tri đù bæu đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu
Hċi đćng nhân dân cçp tþnh và đäi biùu Hċi đćng nhân
dån cçp huyûn Ě nėi münh täm trč nøu cĂ nguyûn vąng
tham gia bă phiøu täi nėi täm trč.
- CĔ tri là ngđĘi đang bĀ täm giam, täm giĕ, ngđĘi
đang chçp hành biûn pháp đđa vào cė sĚ giáo dĐc bít
buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċc đđĜc ghi tön vào danh
sách cĔ tri đù bæu đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh nėi ngđĘi đĂ đang bĀ täm giam,
täm giĕ, đang chçp hành biûn pháp đđa vào cė sĚ giáo
dĐc bít buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċc.
Câu 98. NhĂng trþąng hợp nào cā tri chî đþợc
tham gia bæu cā đäi biểu Quốc hội và đäi biểu
Hội đồng nhån dån cçp tînh?
Trâ lời:
- CĔ tri là ngđĘi đang bĀ täm giam, täm giĕ, ngđĘi
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đang chçp hành biûn pháp đđa vào cė sĚ giáo dĐc bít
buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċc chþ đđĜc ghi tön vào danh
sách cĔ tri đù tham gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh nėi ngđĘi đĂ đang bĀ
täm giam, täm giĕ, đang chçp hành biûn pháp đđa vào
cė sĚ giáo dĐc bít buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċc.
- CĔ tri vü đi nėi khác, khĆng thù tham gia bă phiøu
Ě nėi đã đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri thì làm thĎ
tĐc đù đđĜc bĉ sung tön vào danh sách cĔ tri và tham
gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cçp tþnh Ě nėi münh cĂ thù tham gia bă phiøu.
- CĔ tri thuċc danh sách cĔ tri Ě các khu vĖc bă
phiøu đđĜc tĉ chēc trön đĀa bàn các quên cĎa Thành
phĈ Hć Chý Minh và thành phĈ Đà Nïng (nėi tĉ chēc
mĆ hünh chýnh quy÷n đĆ thĀ khĆng tĉ chēc Hċi đćng
nhån dån quên, phđĘng).
Câu 99. NhĂng trþąng hợp nào cā tri chî đþợc
tham gia bæu cā đäi biểu Quốc hội và đäi biểu
Hội đồng nhån dån cçp tînh, cçp huyện?
Trâ lời:
- CĔ tri là ngđĘi täm trč täi đėn vĀ hành chýnh cçp
xã và cĂ thĘi gian đëng kĞ täm trč chđa đĎ 12 tháng
chþ đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri đù tham gia bæu
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cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
tþnh, cçp huyûn nėi münh đang täm trč.
- CĔ tri là quån nhån Ě các đėn vĀ vď trang nhån
dån đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri đù bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhân dân cçp tþnh,
cçp huyûn Ě nėi täm trú hoðc đĂng quân.
- CĆng dån Viût Nam Ě nđęc ngoài trĚ v÷ Viût Nam
trong khoâng thĘi gian tĒ sau khi danh sách cĔ tri đã
đđĜc niöm yøt đøn trđęc thĘi điùm bít đæu bă phiøu 24
giĘ thì làm thĎ tĐc đù đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri
Ě nėi täm trč và tham gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn.
- NgđĘi chuyùn đøn täm trč Ě nėi khác vęi đėn vĀ
hành chýnh cçp xã mà münh đã đđĜc ghi tön vào danh
sách cĔ tri và cĂ nguyûn vąng tham gia bæu cĔ Ě nėi
täm trč męi thü đđĜc xĂa tön trong danh sách cĔ tri Ě
nėi cđ trč cď và bĉ sung vào danh sách cĔ tri täi nėi
täm trč męi đù bæu đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn.
- CĔ tri thuċc danh sách cĔ tri Ě các khu vĖc bă
phiøu đđĜc tĉ chēc trön đĀa bàn thành phĈ ThĎ Đēc,
đĀa bàn các quên, thĀ xã cĎa thành phĈ Hà Nċi (nėi
thĖc hiûn mĆ hünh chýnh quy÷n đĆ thĀ khĆng tĉ chēc
Hċi đćng nhån dån phđĘng).
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Câu 100. NhĂng trþąng hợp nào cā tri đþợc
tham gia bæu cā đäi biểu Quốc hội và bæu cā đäi
biểu Hội đồng nhån dån ć câ ba cçp?
Trâ lời:
CĔ tri đđĜc tham gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě câ 3 cçp tþnh, huyûn, xã
khi thuċc các trđĘng hĜp sau đåy:
- CĔ tri là ngđĘi thđĘng trč täi đėn vĀ hành chýnh
cçp xã nėi cĂ khu vĖc bă phiøu.
- CĔ tri là ngđĘi täm trč täi đėn vĀ hành chýnh cçp
xã nėi cĂ khu vĖc bă phiøu và cĂ thĘi gian đëng kĞ täm
trč tĒ đĎ 12 tháng trĚ lön.
- CĆng dån Viût Nam Ě nđęc ngoài trĚ v÷ Viût Nam
trong khoâng thĘi gian tĒ sau khi danh sách cĔ tri đã
đđĜc niöm yøt đøn trđęc thĘi điùm bít đæu bă phiøu 24
giĘ đã làm thĎ tĐc đù đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri
Ě nėi thđĘng trč.
- NgđĘi đang bĀ täm giam, täm giĕ, ngđĘi đang
chçp hành biûn pháp đđa vào cė sĚ giáo dĐc bít buċc,
cė sĚ cai nghiûn bít buċc nøu đøn trđęc thĘi điùm bít
đæu bă phiøu 24 giĘ mà đđĜc trâ tĖ do hoðc đã høt thĘi
gian giáo dĐc bít buċc, cai nghiûn bít buċc và đã làm
thĎ tĐc đù đđĜc xĂa tön trong danh sách cĔ tri Ě nėi cĂ
träi täm giam, cė sĚ giáo dĐc bít buċc, cė sĚ cai nghiûn
bít buċc và đđĜc bĉ sung vào danh sách cĔ tri täi nėi
thđĘng trč.
133

Câu 101. Quyền bæu cā cûa ngþąi tă nguyện
xin vào cai nghiện, chĂa trð täi cĄ sć giáo dýc bít
buộc, cĄ sć cai nghiện đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Khoân 5 Đi÷u 29 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån quy đĀnh: ĔCĔ tri là
ngđĘi đang bĀ täm giam, täm giĕ, ngđĘi đang chçp
hành biûn pháp đđa vào cė sĚ giáo dĐc bít buċc, cė sĚ
cai nghiûn bít buċc đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri
đù bæu đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cçp tþnh nėi ngđĘi đĂ đang bĀ täm giam, täm giĕ,
đang chçp hành biûn pháp đđa vào cė sĚ giáo dĐc bít
buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċcĕ. Nhđ vêy, quy đĀnh này
chþ áp dĐng đĈi vęi cĔ tri là ngđĘi đang chçp hành biûn
pháp xĔ lĞ hành chýnh đđa vào cė sĚ giáo dĐc bít buċc,
cė sĚ cai nghiûn bít buċc.
ĐĈi vęi cĔ tri là ngđĘi tĖ nguyûn xin vào cai
nghiûn, chĕa trĀ täi cė sĚ cai nghiûn bít buċc thü viûc
bâo đâm thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ đđĜc xác đĀnh nhđ đĈi
vęi cĔ tri là ngđĘi täm trč quy đĀnh täi khoân 3 Đi÷u 29
cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhân dân. Theo đĂ, nøu đøn trđęc ngày bæu cĔ nhĕng
cĔ tri này trĚ v÷ nėi thđĘng trč thü đđĜc bĉ sung tön
vào danh sách cĔ tri Ě nėi thđĘng trč đù bæu đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě câ ba cçp tþnh,
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huyûn, xã. TrđĘng hĜp đøn ngày bæu cĔ hą vén đang
thĖc hiûn viûc cai nghiûn, chĕa trĀ Ě cė sĚ cai nghiûn,
nøu thĘi gian tĒ khi bít đæu cai nghiûn, chĕa trĀ täi cė
sĚ đøn ngày bæu cĔ chđa đĎ 12 tháng thü nhĕng cĔ tri
này đđĜc tham gia bæu đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh và cçp huyûn; nøu thĘi gian tĒ
khi bít đæu cai nghiûn, chĕa trĀ täi cė sĚ đøn ngày bæu
cĔ là tĒ đĎ 12 tháng trĚ lön thü hą đđĜc tham gia bæu
đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě câ
ba cçp täi khu vĖc bă phiøu nėi cĂ cė sĚ cai nghiûn.
Câu 102. Cā tri là ngþąi di cþ tă do, chþa
đëng ký thþąng trú hoðc täm trú täi đða phþĄng
thì cò quyền tham gia bæu cā đäi biểu ć cçp nào?
Trâ lời:
V÷ nguyön tíc, mąi cĆng dån cĂ quy÷n bæu cĔ đ÷u
đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri và đđĜc phát Thó cĔ
tri đù thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ. MĊi cĆng dån chþ đđĜc
ghi tön vào mċt danh sách cĔ tri Ě nėi münh thđĘng trč
hoðc täm trč. Trön thĖc tø, Ě mċt sĈ đĀa phđėng, nhçt
là các tþnh khu vĖc Tåy Nguyön đang cĂ mċt sĈ lđĜng
khá lęn ngđĘi di cđ tĖ do sinh sĈng thĖc tø trön đĀa bàn
nhđng chđa thù hoàn thành thĎ tĐc đëng kĞ thđĘng
trč, đëng kĞ täm trč vęi cė quan nhà nđęc cĂ thèm
quy÷n Ě đĀa phđėng do nhi÷u lĞ do khác nhau (vý dĐ
nhđ chđa cĂ chĊ Ě hĜp pháp, chđa hoàn thành thĎ tĐc
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hành chýnh hoðc khĆng thĖc hiûn viûc đëng kĞ do
khĆng hiùu luêtĖ). Do đĂ, đù bâo đâm quy÷n bæu cĔ cĎa
cĔ tri là ngđĘi di cđ tĖ do, tránh gåy phi÷n hà cho cĔ tri
trong viûc thĖc hiûn quy÷n cė bân cĎa cĆng dån, thü
theo hđęng dén cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia tĒ cuċc
bæu cĔ nëm 2016, Ủy ban nhån dån cçp xã cæn thĆng
tin cho cĔ tri trön đĀa bàn biøt v÷ cách thēc thĖc hiûn
quy÷n bæu cĔ và viûc lêp danh sách cĔ tri đù cĔ tri
quyøt đĀnh nėi münh đëng kĞ thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ
(cĂ thù là trĚ v÷ nėi hą đang đëng kĞ thđĘng trč hoðc
täm trč). TrđĘng hĜp cĔ tri vén cĂ nguyûn vąng đđĜc
thĖc hiûn viûc bæu cĔ täi đĀa phđėng nėi hą đang thĖc
tø sinh sĈng thü đĀa phđėng täo đi÷u kiûn đù ghi tön
nhĕng cĔ tri này vào danh sách cĔ tri cĎa khu vĖc bă
phiøu tđėng ēng nėi hą đang thĖc tø sinh sĈng và thĖc
hiûn quy÷n bæu cĔ nhđ đĈi vęi cĔ tri là ngđĘi täm trč,
cĂ thĘi gian đëng kĞ täm trč chđa đĎ 12 tháng (do
khĆng cĂ cė sĚ đù xác đĀnh thĘi gian bít đæu cđ trč täi
đĀa phđėng).
Ủy ban nhån dån cçp xã tĉ chēc đù cĔ tri là ngđĘi
di cđ tĖ do chđa đëng kĞ thđĘng trč hoðc täm trč tham
gia bă phiøu täi khu vĖc bă phiøu cĎa đĀa phđėng đđĜc
xác đĀnh trön cė sĚ các thĆn, bân, cĐm dån cđ hiûn cĂ
trên đĀa bàn.
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Câu 103. Cā tri đëng ký thþąng trú ć đða
phþĄng nhþng đi lao động, học têp ć đða phþĄng
khác nên thþąng xuyên kh ng cò mðt ć nĄi
thþąng trú dài ngày thì việc bâo đâm quyền bæu
cā cho họ đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
TrđĘng hĜp cĔ tri đã đëng kĞ thđĘng trč Ě đĀa
phđėng, nøu đã làm thĎ tĐc khai báo täm víng trđęc
khi đi lao đċng, hąc têp täi đĀa phđėng khác thü đđĜc coi
là khĆng thđĘng trč täi đĀa phđėng. Ủy ban nhån dån
cçp xã täi nėi cĆng dån đëng kĞ thđĘng trč khĆng ghi
tön cĆng dån đĂ vào danh sách cĔ tri. Trong trđĘng hĜp
này, cĆng dån cĂ quy÷n đëng kĞ đù đđĜc ghi tön vào
danh sách cĔ tri Ě nėi münh đang täm trč và thĖc hiûn
quy÷n bæu cĔ täi nėi täm trč.
TrđĘng hĜp cĔ tri trĚ v÷ nėi thđĘng trč trong
khoâng thĘi gian tĒ sau khi danh sách cĔ tri đã đđĜc
niöm yøt đøn trđęc thĘi điùm bít đæu bă phiøu 24 giĘ
thü đøn Ủy ban nhån dån cçp xã nėi đëng kĞ thđĘng trč
đù đ÷ nghĀ đđĜc bĉ sung tön vào danh sách cĔ tri và
nhên Thó cĔ tri bæu đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, cçp xã.
TrđĘng hĜp cĆng dån đã đëng kĞ thđĘng trč Ě đĀa
phđėng nhđng chđa làm thĎ tĐc khai báo täm víng trđęc
khi đi lao đċng, hąc têp täi đĀa phđėng khác thü dČ trön
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thĖc tø đã víng mðt dài ngày Ě nėi thđĘng trč, Ủy ban
nhån dån cçp xã vén phâi ghi tön cĆng dån đĂ vào danh
sách cĔ tri đù hą thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ Ě đĀa phđėng,
trĒ trđĘng hĜp bân thån cĔ tri hoðc ngđĘi thån cĎa cĔ
tri đĂ đã thĆng báo nguyûn vąng cĎa cĔ tri v÷ viûc khĆng
tham gia bă phiøu Ě nėi thđĘng trč. Đćng thĘi cæn cĂ cĂ
biûn pháp thĆng tin phČ hĜp đù cĔ tri biøt v÷ viûc danh
sách cĔ tri và thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ cĎa münh.
Câu 104. Cā tri là sinh viên cûa các cĄ sć giáo
dýc đäi học hoðc là c ng nhån khu c ng nghiệp
cò thể đþợc ghi tên vào danh sách cā tri và tham
gia bó phiếu täi khu văc bó phiếu nĄi cò cĄ sć
giáo dýc hoðc nĄi cò khu nhà ć têp trung cûa khu
c ng nghiệp để tiện cho việc tham gia bó phiếu có
đþợc kh ng?
Trâ lời:
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhân dân đã quy đĀnh: ĔMĊi cĆng dån chþ đđĜc ghi tön
vào mċt danh sách cĔ tri Ě nėi münh thđĘng trč hoðc
täm trčĕ. Nhđ vêy, v÷ nguyön tíc, cĔ tri là sinh viön,
cĆng nhån cæn đëng kĞ đù đđĜc ghi tön vào danh sách
cĔ tri nėi münh thđĘng trč hoðc täm trč.
TrđĘng hĜp trđĘng đäi hąc, cao đîng hoðc khu cĆng
nghiûp đđĜc thành lêp khu vĖc bă phiøu riöng thü cĔ tri
là cán bċ, giáo viön, sinh viön, cĆng nhån khĆng thđĘng
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trč hoðc täm trč trong khu kĞ tčc xá hoðc khu nhà Ě
têp trung cĎa khu cĆng nghiûp mà cĂ nguyûn vąng
tham gia bæu cĔ täi khu vĖc bă phiøu nėi cĂ trđĘng đäi
hąc, cao đîng hoðc khu cĆng nghiûp (đù thuên lĜi hėn
cho cĆng viûc và sinh hoät cĎa bân thån) cĂ quy÷n xin
cçp giçy chēng nhên cĎa Ủy ban nhån dån cçp xã nėi
münh đã cĂ tön trong danh sách cĔ tri (theo Méu sĈ
12/HĐBC) đù đđĜc bĉ sung vào danh sách cĔ tri tham
gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh theo khu vĖc bă phiøu męi.
Câu 105. NhĂng ngþąi täm víng khói nĄi cþ
trú kể tÿ ngày danh sách cā tri đþợc niêm yêt cho
đên ngày bó phiêu vì các lý do khác nhau thì thăc
hiện quyền bæu cā ć đåu?
Trâ lời:
TĒ khi niöm yøt danh sách cĔ tri cho đøn ngày bæu
cĔ, nøu cĔ tri nào vü đi nėi khác, khĆng thù tham gia bă
phiøu Ě nėi münh đã đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri
(vý dĐ nhđ đi cĆng tác, đi hąc, du lĀch, nghþ dđěng, chĕa
bûnh, thëm thånĖ) thü cĂ thù xin giçy chēng nhên cĎa
Ủy ban nhån dån cçp xã nėi münh đã cĂ tön trong danh
sách cĔ tri (theo Méu sĈ 12/HĐBC) đù đđĜc bĉ sung tön
vào danh sách cĔ tri và tham gia bă phiøu bæu đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh Ě nėi
münh cĂ thù tham gia bă phiøu. Khi cçp giçy chēng
139

nhên, Ủy ban nhån dån cçp xã phâi ghi ngay vào danh
sách cĔ tri täi khu vĖc bă phiøu thuċc đĀa phđėng münh
bön cänh tön cĔ tri cĐm tĒ ĔBă phiøu Ě nėi khácĕ.
TrđĘng hĜp ngđĘi đã đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ
tri Ě 01 khu vĖc bă phiøu nhđng gæn đøn ngày bæu cĔ
đđĜc chuyùn đi cách ly y tø têp trung Ě đĀa phđėng khác
cho đøn høt ngày bæu cĔ theo quyøt đĀnh cĎa cė quan cĂ
thèm quy÷n và khĆng thù thĖc hiûn thĎ tĐc xin cçp
giçy chēng nhên đù đi bă phiøu Ě nėi khác nhđ đã nöu Ě
trên thì Ủy ban nhån dån cçp xã nėi đã lêp danh sách
cĔ tri cĂ trách nhiûm ním thĆng tin, chĎ đċng cçp giçy
chēng nhên và gĔi đøn Ủy ban nhån dån cçp xã nėi cĂ
cė sĚ cách ly têp trung đù đ÷ nghĀ bĉ sung ngđĘi này
vào danh sách cĔ tri và cçp Thó cĔ tri męi nhìm gičp
hą thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ theo quy đĀnh cĎa pháp luêt.
Ủy ban nhån dån nėi đã lêp danh sách cĔ tri ban đæu
cĂ trách nhiûm cêp nhêt vào danh sách cĔ tri cČng dāng
vęi hą và tön cĎa ngđĘi bĀ đđa đi cách ly têp trung nċi
dung ghi chč Ĕbă phiøu Ě nėi khác do cách ly y tøĕ.
Câu 106. Việc điều chînh, bổ sung danh sách
cā tri sau khi danh sách cā tri đã đþợc lêp và
niêm yết đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
TĒ sau khi danh sách cĔ tri đã đđĜc niöm yøt đøn
trđęc thĘi điùm bít đæu bă phiøu 24 giĘ, viûc đi÷u
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chþnh, bĉ sung danh sách cĔ tri Ě khu vĖc bă phiøu
đđĜc thĖc hiûn trong các trđĘng hĜp sau đåy:
- NgđĘi thay đĉi nėi thđĘng trč ra ngoài đėn vĀ
hành chýnh cçp xã nėi münh đã đđĜc ghi tön vào danh
sách cĔ tri thü đđĜc xĂa tön trong danh sách cĔ tri Ě nėi
thđĘng trč cď và bĉ sung vào danh sách cĔ tri täi nėi
thđĘng trč męi đù tham gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi,
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, cçp
xã; nhĕng ngđĘi chuyùn đøn täm trč Ě nėi khác vęi đėn
vĀ hành chýnh cçp xã mà münh đã đđĜc ghi tön vào
danh sách cĔ tri và cĂ nguyûn vąng tham gia bæu cĔ Ě
nėi täm trč męi thü đđĜc xĂa tön trong danh sách cĔ tri
Ě nėi cđ trč cď và bĉ sung vào danh sách cĔ tri täi nėi
täm trč męi đù tham gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn. Khi xóa
tön cĔ tri trong danh sách cĔ tri và cçp Giçy chēng
nhên đù cĔ tri đi bă phiøu Ě nėi khác, Ủy ban nhån dån
cçp xã phâi ghi ngay vào danh sách cĔ tri täi khu vĖc
bă phiøu thuċc đĀa phđėng münh bön cänh tön cĔ tri
cĐm tĒ ĔBă phiøu Ě nėi khácĕ.
- NgđĘi bĀ tđęc quy÷n bæu cĔ theo bân án, quyøt
đĀnh cĎa Tāa án đã cĂ hiûu lĖc pháp luêt, ngđĘi bĀ køt
án tĔ hünh đang trong thĘi gian chĘ thi hành án, ngđĘi
đang chçp hành hünh phät tČ mà khĆng đđĜc hđĚng án
treo, ngđĘi mçt nëng lĖc hành vi dån sĖ, nøu đøn trđęc
thĘi điùm bít đæu bă phiøu 24 giĘ đđĜc khĆi phĐc läi
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quy÷n bæu cĔ, đđĜc trâ läi tĖ do hoðc đđĜc cė quan cĂ
thèm quy÷n xác nhên khĆng cān trong tünh träng mçt
nëng lĖc hành vi dån sĖ thü tČy theo nguyûn vąng cĎa
bân thån mà đđĜc bĉ sung vào danh sách cĔ tri täi nėi
đëng kĞ thđĘng trč đù tham gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn,
cçp xã hoðc đđĜc bĉ sung vào danh sách cĔ tri täi nėi
đëng kĞ täm trč đù tham gia bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi,
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn.
- CĆng dån Viût Nam tĒ nđęc ngoài trĚ v÷ trong
khoâng thĘi gian nĂi trön, nøu chđa đđĜc ghi tön vào
danh sách cĔ tri Ě khu vĖc bă phiøu nào thü đøn Ủy ban
nhån dån cçp xã nėi münh đëng kĞ thđĘng trč hoðc
đëng kĞ täm trč tČy theo nguyûn vąng cĎa bân thån,
xuçt trünh hċ chiøu đù đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ
tri đù bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn, cçp xã (nøu xuçt trünh
täi nėi đëng kĞ thđĘng trč) hoðc bæu đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn
(nøu xuçt trünh täi nėi đëng kĞ täm trč).
- CĔ tri nào vü đi nėi khác, khĆng thù tham gia bă
phiøu Ě nėi đã đđĜc ghi tön vào danh sách cĔ tri thü cĂ
quy÷n xin giçy chēng nhên cĎa Ủy ban nhån dån cçp
xã nėi münh đã cĂ tön trong danh sách cĔ tri đù đđĜc bĉ
sung tön vào danh sách cĔ tri và tham gia bă phiøu bæu
đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh
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Ě nėi münh cĂ thù tham gia bă phiøu. Khi cçp giçy
chēng nhên, Ủy ban nhån dån cçp xã phâi ghi ngay vào
danh sách cĔ tri täi khu vĖc bă phiøu thuċc đĀa phđėng
münh bön cänh tön cĔ tri cĐm tĒ ĔBă phiøu Ě nėi khácĕ.
- NgđĘi đã cĂ tön trong danh sách cĔ tri mà đøn
thĘi điùm bít đæu bă phiøu bĀ Tāa án tđęc quy÷n bæu
cĔ, phâi chçp hành hünh phät tČ hoðc mçt nëng lĖc
hành vi dån sĖ thü Ủy ban nhån dån cçp xã xĂa tön
ngđĘi đĂ trong danh sách cĔ tri và thu hći Thó cĔ tri.
Khác vęi trđęc đåy, Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån nëm 2015 khĆng quy
đĀnh v÷ viûc bĉ sung cĔ tri vãng lai vào danh sách cĔ tri
ngay täi phāng bă phiøu trong ngày bæu cĔ. Do đĂ, v÷
nguyön tíc, nhĕng thay đĉi liön quan đøn cĔ tri (nhđ tĒ
nđęc ngoài trĚ v÷ Viût Nam, thay đĉi nėi thđĘng trč,
đđĜc trâ tĖ do,Ė) sau khi danh sách cĔ tri đã đđĜc niöm
yøt phâi đđĜc thĆng báo cho Ủy ban nhån dån cçp xã
trđęc thĘi điùm bít đæu bă phiøu 24 giĘ, trĒ trđĘng hĜp
bĀ xĂa tön trong danh sách cĔ tri thü týnh đøn thĘi điùm
bít đæu bă phiøu. ĐĈi vęi cĔ tri đã đđĜc cçp giçy chēng
nhên cĎa Ủy ban nhån dån cçp xã hoðc chþ huy đėn vĀ
vď trang nhån dån nėi münh đã cĂ tên trong danh sách
cĔ tri đù đđĜc bĉ sung tön vào danh sách cĔ tri và tham
gia bă phiøu bæu đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp tþnh nėi münh cĂ thù tham gia bă phiøu
(theo Méu sĈ 12/HĐBC hoðc Méu sĈ 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
thĘi điùm bít đæu bă phiøu thü Ủy ban nhån dån cçp xã
khĆng thĖc hiûn viûc bĉ sung danh sách cĔ tri nĕa.
Trong các biön bân køt quâ kiùm phiøu cĎa Tĉ bæu cĔ
(theo Méu sĈ 20/HĐBC-QH và Méu sĈ 25/HĐBCHĐND), thü tĉng sĈ cĔ tri cĎa khu vĖc bă phiøu đđĜc
xác đĀnh là sĈ cĔ tri trong danh sách cĔ tri täi khu vĖc
bă phiøu đđĜc cêp nhêt đøn thĘi điùm bít đæu bă phiøu.
Câu 107. Cñn cò nhĂng lþu ý gì nĂa trong quá
trình lêp, điều chînh, bổ sung danh sách cā tri?
Trâ lời:
Trong quá trünh ním thĆng tin đĀa bàn, tiøp nhên
yöu cæu, kiøn nghĀ cĎa cĔ tri đù lêp, đi÷u chþnh, bĉ sung
danh sách cĔ, cán bċ thĖc hiûn viûc lêp danh sách cæn
ghi chč rĄ mċt sĈ nċi dung sau đåy:
- ĐĈi vęi cĔ tri là ngđĘi đëng kĞ tham gia bă phiøu
Ě nėi täm trč, cæn ghi chč cĐ thù thĘi điùm bít đæu täm
trč täi đĀa bàn. Nøu đã täm trč tĒ nëm 2019 trĚ v÷
trđęc thü chþ cæn ghi nëm bít đæu täm trč; nøu täm trč
tĒ nëm 2020 trĚ v÷ đåy thü ghi rĄ tháng, nëm bít đæu
đëng kĞ täm trč đù làm cė sĚ xác đĀnh sĈ cçp đäi biùu
Hċi đćng nhån dån mà cĔ tri đđĜc tham gia bă phiøu
bæu cĔ.
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- ĐĈi vęi cĔ tri là ngđĘi đang bĀ täm giam, täm giĕ,
ngđĘi đang chçp hành biûn pháp đđa vào cė sĚ giáo dĐc
bít buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċc thü ghi chč rĄ là
ĔngđĘi đang bĀ täm giamĕ, ĔngđĘi đang bĀ täm giĕĕ hoðc
ĔngđĘi đang chçp hành biûn pháp Ė (ghi tön biûn pháp
xĔ lĞ hành chýnh)ĕ.
- ĐĈi vęi cĔ tri là ngđĘi Ĉm đau, già yøu, khuyøt têt
khĆng thù trĖc tiøp đi bă phiøu; ngđĘi đang bĀ cách ly y
tø têp trung täi các cė sĚ đi÷u trĀ Covid-19 hoðc các đĀa
điùm cách ly y tø têp trung khác và ngđĘi đang bĀ cách
ly y tø täi nhà đù thĖc hiûn phāng, chĈng dĀch bûnh thü
cæn ghi chč rĄ đù dĖ trČ, cĂ kø hoäch đđa hām phiøu
phĐ và phiøu bæu cĔ đøn đù nhĕng cĔ tri này đđĜc thĖc
hiûn quy÷n bæu cĔ.
- ĐĈi vęi cĔ tri cĂ tön trong danh sách nhđng đã
đđĜc cçp giçy chēng nhên đù tham gia bă phiøu Ě nėi
khác thü phâi ghi chč rĄ ĔBă phiøu Ě nėi khácĕ; cĔ tri là
quån nhån trong danh sách cĔ tri täi đėn vĀ vď trang
nhån dån đã xin cçp giçy chēng nhên đù tham gia bă
phiøu Ě nėi cđ trč thü ghi chč rĄ ĔBă phiøu Ě nėi cđ trčĕ
đù khĆng týnh vào tĉng sĈ cĔ tri Ě đėn vĀ bæu cĔ nĕa.
Câu 108. Trình tă, thû týc giâi quyết khiếu näi
về danh sách cā tri đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Khi kiùm tra danh sách cĔ tri, nøu thçy cĂ sai sĂt
thü trong thĘi hän 30 ngày kù tĒ ngày niöm yøt, cĆng
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dån cĂ quy÷n khiøu näi vęi cė quan lêp danh sách cĔ
tri. Cė quan lêp danh sách cĔ tri phâi ghi vào sĉ nhĕng
khiøu näi đĂ. Trong thĘi hän 05 ngày kù tĒ ngày nhên
đđĜc khiøu näi, cė quan lêp danh sách cĔ tri phâi giâi
quyøt và thĆng báo cho ngđĘi khiøu näi biøt køt quâ
giâi quyøt.
TrđĘng hĜp ngđĘi khiøu näi khĆng đćng Ğ v÷ køt
quâ giâi quyøt khiøu näi hoðc høt thĘi hän giâi quyøt
mà khiøu näi khĆng đđĜc giâi quyøt thü cĂ quy÷n khĚi
kiûn täi Tāa án nhån dån cçp huyûn nėi cĂ cė quan lêp
danh sách cĔ tri.
ThĘi hiûu khĚi kiûn đđĜc quy đĀnh täi Đi÷u 116 cĎa
Luêt TĈ tĐng hành chýnh nhđ sau: TĒ ngày nhên đđĜc
thĆng báo køt quâ giâi quyøt khiøu näi cĎa cė quan lêp
danh sách cĔ tri hoðc køt thčc thĘi hän giâi quyøt
khiøu näi mà khĆng nhên đđĜc thĆng báo køt quâ giâi
quyøt khiøu näi cĎa cė quan lêp danh sách cĔ tri đøn
trđęc ngày bæu cĔ 05 ngày.
Ngay sau khi nhên đđĜc đėn khĚi kiûn, Chánh án
Tāa án phån cĆng mċt Thèm phán thĐ lĞ ngay vĐ án.
Trong thĘi hän 02 ngày kù tĒ ngày thĐ lĞ vĐ án, Thèm
phán đđĜc phån cĆng thĐ lĞ vĐ án phâi ra quyøt đĀnh
đđa vĐ án ra xòt xĔ hoðc đünh chþ vĐ án và trâ läi đėn
kiûn. Trong thĘi hän 02 ngày kù tĒ ngày ra quyøt đĀnh
đđa vĐ án ra xòt xĔ, Tāa án phâi mĚ phiön tòa xòt xĔ.
Bân án, quyøt đĀnh đünh chþ vĐ án giâi quyøt khiøu
kiûn v÷ danh sách cĔ tri cĂ hiûu lĖc thi hành ngay.
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Đđėng sĖ khĆng cĂ quy÷n kháng cáo, Viûn kiùm sát
nhân dân khĆng cĂ quy÷n kháng nghĀ. Tāa án phâi gĔi
ngay bân án hoðc quyøt đĀnh đünh chþ vĐ án cho đđėng
sĖ và Viûn kiùm sát nhân dân cČng cçp.
Câu 109. Cách thĀc ghi số Thẻ cā tri theo danh
sách cā tri?
Trâ lời:
Cën cē vào NghĀ quyøt sĈ 41/NQ-HĐBCQG ngày
18 tháng 01 nëm 2021 cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia
hđęng dén méu hć sė ēng cĔ, méu phiøu bæu cĔ, nċi
quy phòng bă phiøu và các méu vën bân sĔ dĐng trong
công tác bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khóa XV và đäi biùu
Hċi đćng nhân dân các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 (täi
Méu sĈ 11/HĐBC và Méu sĈ 33/HĐBC), thü trong danh
sách cĔ tri lêp theo tĒng khu vĖc bă phiøu, hą và tön cĔ
tri xøp theo hċ gia đünh hoðc theo tĉ chēc, đėn vĀ nėi cĔ
tri đëng kĞ tham gia bă phiøu (vý dĐ bûnh viûn, nhà an
dđěng, cė sĚ giáo dĐc bít buċc, đėn vĀ vď trang nhån
dån,Ė). TrđĘng hĜp danh sách lêp theo hċ gia đünh thü
tön chĎ hċ xøp lön đæu; các hċ xøp theo thē tĖ tĒ đæu
xĂm đøn cuĈi xĂm (Ě nĆng thĆn), tĒ đæu phĈ đøn cuĈi
phĈ (Ě thành thĀ) hoðc theo mċt thē tĖ thých hĜp vęi đðc
điùm cĎa đĀa phđėng. SĈ Thó cĔ tri đđĜc ghi theo sĈ thē
tĖ cĎa cĔ tri trong danh sách cĔ tri cĎa khu vĖc bă
phiøu tđėng ēng.
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Câu 110. Việc ghi họ và tên cā tri trên Thẻ cā
tri và Danh sách cā tri bìng chĂ in hoa hay chĂ
thþąng?
Trâ lời:
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cČng các vën bân quy đĀnh chi tiøt, hđęng
dén cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia khĆng quy đĀnh cĐ
thù viûc ghi hą và tön cĔ tri trön Thó cĔ tri và danh
sách cĔ tri bìng chĕ in hoa hay in thđĘng. Tuy nhiön,
trong quá trünh thĖc hiûn, tČy tünh hünh thĖc tø đĀa
phđėng cĂ thù hđęng dén ghi hą và tön cĔ tri trong Thó
cĔ tri và Danh sách cĔ tri bìng chĕ in hoa hoðc chĕ in
thđĘng, nhđng phâi bâo đâm chýnh xác, rĄ ràng, đæy đĎ
các nċi dung theo hđęng dén cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc
gia täi NghĀ quyøt sĈ 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 ngþąi đþợc giĆi thiệu Āng
cā và thế nào là ngþąi tă Āng cā?
Trâ lời:
Người được giới thiệu ứng cử là cán bċ, cĆng chēc,
viön chēc, sÿ quan lĖc lđĜng vď trang hoðc ngđĘi lao
đċng tiöu biùu, xuçt síc đang cĆng tác täi các cė quan
nhà nđęc, tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ
chēc xã hċi, đėn vĀ sĖ nghiûp cĆng lêp, đėn vĀ vď trang
nhån dån hoðc thành viön tiöu biùu cĎa tĉ chēc chýnh
trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, ngđĘi cĎa thĆn, tĉ dån phĈ
bâo đâm đĎ tiöu chuèn, đi÷u kiûn ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån theo quy đĀnh
cĎa Luêt Tĉ chēc QuĈc hċi, Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n
đĀa phđėng và đđĜc các cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ hoðc
thĆn, tĉ dån phĈ (đĈi vęi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cçp xã) lĖa chąn theo thĎ tĐc nhçt đĀnh đù gięi
thiûu ra ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån và đã hoàn thành viûc nċp hć sė ēng cĔ
theo đčng quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
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Người tự ứng cử là ngđĘi tĖ thçy münh cĂ đĎ tiêu
chuèn, đi÷u kiûn ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi hay đĎ tiêu
chuèn, đi÷u kiûn ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
theo quy đĀnh cĎa Luêt Tĉ chēc QuĈc hċi, Luêt Tĉ chēc
chýnh quy÷n đĀa phđėng, cĂ nguyûn vąng ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi hoðc ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhân dân
và đã hoàn thành viûc nċp hć sė ēng cĔ theo đčng quy
đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
đćng nhån dån.
Câu 112. Ngþąi Āng cā phâi đáp Āng các tiêu
chuèn nào?
Trâ lời:
NgđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng
nhån dån phâi đáp ēng các tiöu chuèn cĎa đäi biùu
QuĈc hċi, tiöu chuèn cĎa đäi biùu Hċi đćng nhån dån
quy đĀnh täi Luêt Tĉ chēc QuĈc hċi và Luêt Tĉ chēc
chýnh quy÷n đĀa phđėng. Theo các quy đĀnh męi đđĜc
sĔa đĉi, bĉ sung cĎa 02 đäo luêt nĂi trön thü đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån phâi cĂ các tiöu
chuèn sau đåy:
- Trung thành vęi Tĉ quĈc, Nhån dån và Hiøn pháp,
phçn đçu thĖc hiûn cĆng cuċc đĉi męi, vü mĐc tiöu dån
giàu, nđęc mänh, dån chĎ, cĆng bìng, vën minh.
- CĂ mċt quĈc tĀch là quĈc tĀch Viût Nam.
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- CĂ phèm chçt đäo đēc tĈt, cæn, kiûm, liöm, chýnh,
chý cĆng vĆ tđ, gđėng méu chçp hành pháp luêt; cĂ bân
lÿnh, kiön quyøt đçu tranh chĈng tham nhďng, lãng
phý, mąi biùu hiûn quan liöu, hách dĀch, cĔa quy÷n và
các hành vi vi phäm pháp luêt khác.
- CĂ trünh đċ vën hĂa, chuyön mĆn, cĂ đĎ nëng lĖc,
sēc khăe, kinh nghiûm cĆng tác và uy týn đù thĖc hiûn
nhiûm vĐ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
- Liön hû chðt chô vęi Nhån dån, líng nghe Ğ kiøn
cĎa Nhån dån, đđĜc Nhån dån týn nhiûm.
- CĂ đi÷u kiûn tham gia các hoät đċng cĎa QuĈc
hċi, hoät đċng cĎa Hċi đćng nhån dån.
NgđĘi tĖ ēng cĔ, ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cĎa đĀa phđėng nào thü phâi là
ngđĘi đang cđ trč hoðc cĆng tác thđĘng xuyön Ě đĀa
phđėng đĂ.
Ngoài ra, đĈi vęi ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi đang cĆng tác täi cė quan nhà nđęc, tĉ
chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, đėn vĀ sĖ
nghiûp cĆng lêp, doanh nghiûp nhà nđęc ngoài viûc đâm
bâo các tiöu chuèn chung cān phâi là cán bċ, cĆng chēc,
viön chēc, ngđĘi lao đċng tiöu biùu, xuçt síc; cĂ quan
điùm, lêp trđĘng chýnh trĀ vĕng vàng, cĂ nëng lĖc phån
tých, hoäch đĀnh chýnh sách, xåy dĖng pháp luêt, cĂ
chuyön mĆn, kinh nghiûm thĖc tiún phČ hĜp vęi vĀ trý
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dĖ kiøn, thù hiûn trách nhiûm nöu gđėng cĎa cán bċ,
đâng viön, khĆng vi phäm quy đĀnh v÷ nhĕng đi÷u đâng
viön, cán bċ, cĆng chēc, viön chēc khĆng đđĜc làm.
ĐĈi vęi ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån các cçp đang cĆng tác täi cė quan nhà
nđęc, tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, đėn vĀ
sĖ nghiûp cĆng lêp, doanh nghiûp nhà nđęc nĂi chung
phâi là cán bċ, cĆng chēc, viön chēc, ngđĘi lao đċng tiöu
biùu; cĂ tđ tđĚng chýnh trĀ vĕng vàng; cĂ nëng lĖc xåy
dĖng chýnh sách và khâ nëng tĉ chēc hoät đċng giám
sát, cĂ chuyön mĆn và kinh nghiûm thĖc tiún phČ hĜp
vęi vĀ trý dĖ kiøn; thù hiûn trách nhiûm nöu gđėng cĎa
cán bċ, đâng viön, khĆng vi phäm quy đĀnh v÷ nhĕng
đi÷u đâng viön, cán bċ, cĆng chēc, viön chēc khĆng
đđĜc làm.
KhĆng gięi thiûu và đđa vào danh sách ēng cĔ
ngđĘi cĂ biùu hiûn cė hċi chýnh trĀ, tham vąng quy÷n
lĖc; cĂ tđ tđĚng cĐc bċ, bâo thĎ, trü trû; đang bĀ thanh
tra, kiùm tra dçu hiûu vi phäm; ngđĘi đēng đæu các cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ đù xây ra vĐ, viûc tham nhďng,
lãng phý, mçt đoàn køt; nhĕng ngđĘi vi phäm Quy đĀnh
sĈ 126-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 nëm 2018 cĎa Bċ
Chýnh trĀ hoðc cĂ vçn đ÷ v÷ chýnh trĀ chđa đđĜc køt
luên. Kiön quyøt khĆng đù ląt nhĕng ngđĘi khĆng xēng
đáng, nhĕng ngđĘi chäy chēc, chäy quy÷n tham gia
QuĈc hċi, Hċi đćng nhån dån.
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Ngoài các tiöu chuèn chung nĂi trön, ngđĘi đđĜc
gięi thiûu ēng cĔ đù làm làm đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu
Hċi đćng nhån dån hoät đċng chuyön trách cān cæn đáp
ēng thöm mċt sĈ tiöu chuèn cao hėn v÷ trünh đċ chuyön
mĆn, vĀ trý cĆng tác đang đâm nhiûm, v÷ tünh hünh sēc
khăe và đċ tuĉi ēng cĔ, tái cĔ (nöu cĐ thù täi Hđęng
dén sĈ 36-HD/BTCTW ngày 20 tháng 01 nëm 2021).
Câu 113. Ngþąi nào kh ng đþợc Āng cā đäi
biểu Quốc hội và đäi biểu Hội đồng nhån dån?
Trâ lời:
Nhĕng ngđĘi khĆng đđĜc ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån gćm cĂ:
- NgđĘi chđa đĎ 21 tuĉi.
- NgđĘi đang bĀ tđęc quy÷n ēng cĔ theo bân án,
quyøt đĀnh cĎa Tāa án đã cĂ hiûu lĖc pháp luêt, ngđĘi
đang chçp hành hünh phät tČ, ngđĘi bĀ hän chø hoðc
mçt nëng lĖc hành vi dån sĖ.
- NgđĘi đang bĀ khĚi tĈ bĀ can.
- NgđĘi đang chçp hành bân án, quyøt đĀnh hünh
sĖ cĎa Tāa án.
- NgđĘi đã chçp hành xong bân án, quyøt đĀnh
hünh sĖ cĎa Tāa án nhđng chđa đđĜc xĂa án tých.
- NgđĘi đang chçp hành biûn pháp xĔ lĞ hành
chýnh đđa vào cė sĚ giáo dĐc bít buċc, đđa vào cė sĚ cai
nghiûn bít buċc hoðc giáo dĐc täi xã, phđĘng, thĀ trçn.
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Câu 114. Thế nào là “cò một quốc tðch là quốc
tðch Việt Nam”?
Trâ lời:
Luêt sĈ 47/2019/QH14 và Luêt sĈ 65/2020/QH14 đã
bĉ sung vào quy đĀnh v÷ tiöu chuèn đĈi vęi đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån nċi dung: ĔCó
mċt quĈc tĀch là quĈc tĀch Viût Namĕ. Theo đĂ, cën cē
vào Luêt QuĈc tĀch Viût Nam, ngđĘi cĂ quĈc tĀch Viût
Nam là cĆng dån Viût Nam đđĜc xác đĀnh theo các cën
cē quy đĀnh täi Chđėng II cĎa Luêt này. NgđĘi cĂ 01
quĈc tĀch là quĈc tĀch Viût Nam phâi là ngđĘi khĆng
đćng thĘi cĂ quĈc tĀch cĎa mċt quĈc gia khác. V÷
nguyön tíc, ngđĘi đang cĂ quĈc tĀch nđęc ngoài, ngđĘi
cĂ nguyûn vąng và đang thĖc hiûn thĎ tĐc xin gia nhêp
quĈc tĀch cĎa quĈc gia khác đ÷u khĆng đĎ đi÷u kiûn đù
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp.
ThĖc tø, đåy khĆng phâi là quy đĀnh hoàn toàn męi
mà là nċi dung đã đđĜc thù hiûn nhçt quán trong Hiøn
pháp cďng nhđ trong các quy đĀnh và thĖc tiún cĆng tác
bæu cĔ tĒ trđęc đøn nay. Viûc quy đĀnh rĄ thành mċt
tiöu chuèn cĐ thù trong các luêt nĂi trön là nhìm
khîng đĀnh rĄ hėn quan điùm cĎa Đâng, Nhà nđęc và
täo sĖ minh bäch, rĄ ràng trong áp dĐng pháp luêt.
Do đĂ, trong phæn khai v÷ quĈc tĀch trong đėn ēng
cĔ và các tài liûu khác trong hć sė ēng cĔ, Hċi đćng bæu
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cĔ quĈc gia đã hđęng dén ngđĘi ēng cĔ cæn ghi rĄ: “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”. NgđĘi ēng cĔ phâi cam đoan v÷ các nċi dung
münh đã khai. Nøu phát hiûn thĆng tin khĆng đčng sĖ
thêt, khĆng nhđ nċi dung đã kö khai thü ngđĘi ēng cĔ
phâi hoàn toàn chĀu trách nhiûm và tČy theo nċi dung,
mēc đċ vi phäm mà cĂ thù bĀ loäi khăi danh sách ngđĘi
ēng cĔ; nøu đã trčng cĔ thü sô khĆng đđĜc cĆng nhên tđ
cách đäi biùu hoðc bĀ bãi nhiûm đäi biùu.
Câu 115. Một ngþąi cò thể đồng thąi Āng cā
đäi biểu Quốc hội và đäi biểu Hội đồng nhån dån
ć nhiều cçp khác nhau đþợc kh ng?
Trâ lời:
CĆng dån chþ đđĜc nċp hć sė ēng cĔ làm đäi biùu
Hċi đćng nhån dån tĈi đa Ě 02 cçp trong cČng mċt
nhiûm kĝ; nøu đã nċp hć sė ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi
thü chþ đđĜc nċp thêm hć sė ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån Ě 01 cçp nĕa.
TrđĘng hĜp ngđĘi ēng cĔ vi phäm quy đĀnh nĂi
trön (vý dĐ nhđ nċp đėn ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån câ Ě cçp tþnh, cçp huyûn và cçp xã) thü sô bĀ coi là
cĂ vi phäm nghiöm trąng pháp luêt v÷ bæu cĔ và bĀ xĂa
tên trong Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi, Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi
155

ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě tçt câ các cçp mà
ngđĘi đĂ đã nċp hć sė ēng cĔ; nøu sau khi cĂ køt quâ
bæu cĔ męi bĀ phát hiûn thü khĆng đđĜc cĆng nhên tđ
cách đäi biùu Ě tçt câ các cçp mà ngđĘi đĂ đã trčng cĔ.
Câu 116. Ngþąi Āng cā đäi biểu Quốc hội, đäi
biểu Hội đồng nhån dån cò thể là thành viên cûa
các tổ chĀc phý trách bæu cā đþợc kh ng?
Trâ lời:
NgđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån khĆng đđĜc làm thành viön Ban
bæu cĔ hoðc Tĉ bæu cĔ Ě đėn vĀ bæu cĔ hay khu vĖc bă
phiøu nėi münh cĂ tön trong Danh sách chýnh thēc
nhĕng ngđĘi ēng cĔ; nøu đã là thành viön cĎa Ban bæu
cĔ hoðc Tĉ bæu cĔ Ě đėn vĀ münh ēng cĔ thü ngđĘi ēng
cĔ phâi rčt ra khăi danh sách thành viön cĎa tĉ chēc
phĐ trách bæu cĔ đĂ kù tĒ ngày đđĜc ghi tön vào Danh
sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ theo tĒng đėn vĀ
bæu cĔ.
Câu 117. Hồ sĄ Āng cā đäi biểu Quốc hội, đäi
biểu Hội đồng nhån dån gồm nhĂng gì?
Trâ lời:
Hć sė ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng
nhån dån gćm cĂ:
- Đėn ēng cĔ.
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- Sė yøu lĞ lĀch cĂ đĂng dçu giáp lai và xác nhên
cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ nėi ngđĘi ēng cĔ cĆng tác
hoðc Ủy ban nhån dån cçp xã nėi ngđĘi ēng cĔ cđ trú.
- Tiùu sĔ tĂm tít.
- MĊi bċ hć sė ēng cĔ cĎa ngđĘi ēng cĔ gĔi kñm
theo 03 ânh chån dung màu, n÷n tríng, cě 4cm x 6cm
(khĆng kù ânh dán trön Sė yøu lĞ lĀch và Tiùu sĔ tĂm
tít). Ảnh chân dung cĎa ngđĘi ēng cĔ là ânh đđĜc chĐp
trong thĘi gian 06 tháng týnh đøn ngày nċp hć sė ēng
cĔ. Trong Sė yøu lĞ lĀch, Tiùu sĔ tĂm tít, ânh cĎa ngđĘi
ēng cĔ phâi đđĜc dán đčng vĀ trý quy đĀnh và đđĜc đĂng
dçu giáp lai cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ nėi ngđĘi ēng
cĔ cĆng tác hoðc Ủy ban nhån dån cçp xã nėi ngđĘi ēng
cĔ cđ trč.
- Bân kö khai tài sân, thu nhêp theo quy đĀnh cĎa
pháp luêt v÷ phāng, chĈng tham nhďng.
NgđĘi ēng cĔ thĖc hiûn viûc kö khai các nċi dung
đæy đĎ, chýnh xác theo hđęng dén trong các méu vën bân
thuċc hć sė ēng cĔ ban hành kñm theo NghĀ quyøt sĈ
41/NQ-HĐBC cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia. Viûc kö khai
cĂ thù thĖc hiûn bìng cách viøt tay hoðc đánh máy nhđng
phâi bâo đâm đčng theo các méu vën bân thuċc hć sė
ēng cĔ do Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia ban hành. NgđĘi
ēng cĔ kĞ vào tĒng trang vën bân cĎa hć sė ēng cĔ.
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Câu 118. Ngþąi Āng cā cò phâi nộp giçy khám
sĀc khóe để chĀng minh mình đáp Āng tiêu chuèn
Āng cā đäi biểu Quốc hội, đäi biểu Hội đồng nhân
dân hay không?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån dån thü trong hć sė ēng
cĔ khĆng bao gćm giçy khám sēc khăe. Trong hđęng
dén cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia Ě các méu Sė yøu lĞ
lĀch và Tiùu sĔ tĂm tít cĎa ngđĘi ēng cĔ (các méu sĈ
02, 03/HĐBC-QH và 07, 08/HĐBC-HĐND) đ÷u cĂ các
mĐc kö khai thù hiûn cĐ thù các nċi dung liön quan đøn
tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån (trong đĂ cĂ mĐc ĔTünh träng sēc
khăeĕ) đù ngđĘi ēng cĔ tĖ kö khai và cam køt chĀu trách
nhiûm trđęc pháp luêt v÷ nhĕng nċi dung münh đã kö
khai trong hć sė ēng cĔ. Do đĂ, khi nċp hć sė ēng cĔ,
ngđĘi ēng cĔ (gćm ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ và ngđĘi
tĖ ēng cĔ) khĆng phâi nċp kñm theo giçy khám sēc khăe.
Hđęng dén sĈ 36-HD/BTCTW ngày 20 tháng 01
nëm 2021 cĎa Ban Tĉ chēc trung đėng cĂ nöu yöu cæu
v÷ tiöu chuèn sēc khăe là đù áp dĐng riöng đĈi vęi các
trđĘng hĜp đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đù làm đäi biùu QuĈc
hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån hoät đċng chuyön
trách. Theo đĂ, ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ phâi đđĜc
cė quan y tø cĂ thèm quy÷n chēng nhên đĎ sēc khăe
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trong thĘi gian khĆng quá 06 tháng týnh đøn tháng 5
nëm 2021, cĐ thù là đĈi vęi cán bċ Ě các cė quan trung
đėng do Ban Bâo vû, chëm sĂc sēc khăe cán bċ trung
đėng hđęng dén, xác đĀnh cė sĚ y tø đù khám sēc khăe;
đĈi vęi cán bċ Ě đĀa phđėng do Ban Bâo vû, chëm sĂc
sēc khăe cán bċ tþnh Ďy, thành Ďy hđęng dén, xác đĀnh
cė sĚ y tø đù khám sēc khăe. Køt quâ khám sēc khăe
này sô làm cën cē cho các cė quan nhà nđęc, tĉ chēc
chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, đėn
vĀ vď trang nhån dån, đėn vĀ sĖ nghiûp, tĉ chēc kinh tø
sĔ dĐng 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 đđĜc cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ thĈng nhçt gięi thiûu ra ēng cĔ thü ngđĘi
đđĜc gięi thiûu ēng cĔ thĖc hiûn viûc lêp và nċp hć sė
vęi các thành phæn tài liûu theo đčng quy đĀnh täi Đi÷u
35 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
đćng nhån dån và NghĀ quyøt sĈ 41/NQ-HĐBCQG cĎa
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
Câu 119. Thąi hän và việc nộp hồ sĄ Āng cā
đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Chậm nhçt là ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70 ngày
trđęc ngày bæu cĔ), ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng
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cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån (bao gćm câ ngđĘi đđĜc
gięi thiûu ēng cĔ và ngđĘi tĖ ēng cĔ) phâi hoàn thành
viûc nċp hć sė ēng cĔ.
Viûc nċp hć sė ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV,
đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026 đđĜc
thĖc hiûn nhđ sau:
- NgđĘi đđĜc tĉ chēc chýnh trĀ, các tĉ chēc chýnh trĀ
- xã hċi, tĉ chēc xã hċi, lĖc lđĜng vď trang nhån dån, cė
quan nhà nđęc Ě trung đėng gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi nċp 02 bċ hć sė ēng cĔ täi Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia (qua Tĉ gičp viûc Tiùu ban Nhån sĖ cĎa Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia, đĀa chþ: Nhà QuĈc hċi, sĈ 01
đđĘng Đċc Lêp, quên Ba Đünh, thành phĈ Hà Nċi).
- NgđĘi đđĜc cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě đĀa phđėng
gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi và ngđĘi tĖ ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi nċp 02 bċ hć sė ēng cĔ täi Ủy ban
bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng nėi
münh cđ trč hoðc cĆng tác thđĘng xuyön.
- NgđĘi ēng cĔ đđĜc cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ, thĆn,
tĉ dån phĈ gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån và ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nċp
01 bċ hć sė ēng cĔ täi Ủy ban bæu cĔ Ě đėn vĀ hành
chýnh mà münh ēng cĔ.
Ủy ban bæu cĔ các cçp cĂ trách nhiûm thĆng báo
cĆng khai v÷ đĀa điùm và thĘi gian tiøp nhên hć sė ēng
cĔ trön các phđėng tiûn thĆng tin đäi chčng Ě đĀa phđėng.
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TrđĘng hĜp ngđĘi ēng cĔ khĆng tĖ münh đøn nċp
hć sė ēng cĔ đđĜc thü cĂ thù Ďy quy÷n cho ngđĘi đäi
diûn cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ cĎa ngđĘi ēng cĔ đøn nċp
hć sė cho münh; ngđĘi đäi diûn phâi cĂ giçy gięi thiûu
cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ đĂ.
ThĘi hän nhên hć sė ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa
XV và hć sė ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm
kĝ 2021-2026 là trong giĘ 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
thē Bây, ngày 13 tháng 3 nëm 2021 và ChĎ nhêt, ngày
14 tháng 3 nëm 2021, Tiùu ban Nhån sĖ cĎa Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia và Ủy ban bæu cĔ các cçp cĔ ngđĘi trĖc
đù nhên hć sė ēng cĔ.
NgđĘi đđĜc phån cĆng tiøp nhên hć sė ēng cĔ cĂ
trách nhiûm nhên, kiùm tra kĠ hć sė; nøu các tài liûu
trong hć sė đã đæy đĎ, ghi đĎ thĆng tin theo đčng yöu cæu
trong méu và hđęng dén cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia
thü đi÷n thĆng tin vào Sĉ tiøp nhên và Giçy biön nhên; ký
và giao Giçy biön nhên cho ngđĘi nċp hć sė ēng cĔ.
Câu 120. Việc tiếp nhên hồ sĄ Āng cā đþợc thăc
hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
1. ĐĈi vęi hć sė ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi:
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Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia cĂ trách nhiûm tĉ chēc
viûc tiøp nhên hć sė ēng cĔ cĎa ngđĘi đđĜc tĉ chēc
chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, lĖc
lđĜng vď trang nhån dån, cė quan nhà nđęc Ě trung
đėng gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng cĂ trách nhiûm tiøp nhên hć sė ēng cĔ cĎa ngđĘi
đđĜc tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, đėn vĀ
vď trang nhån dån, cė quan nhà nđęc, đėn vĀ sĖ nghiûp,
tĉ chēc kinh tø Ě đĀa phđėng gięi thiûu ēng cĔ và ngđĘi
tĖ ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
Sau khi nhên và xem xòt hć sė cĎa nhĕng ngđĘi
ēng cĔ, nøu thçy hĜp lû theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån thü
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia chuyùn danh sách trých ngang
lĞ lĀch, bân sao tiùu sĔ tĂm tít và bân kö khai tài sân,
thu nhêp cĎa ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Trung đėng Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam; Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành
phĈ trĖc thuċc trung đėng chuyùn 01 bċ hć sė ēng cĔ
cĎa ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ, ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi täi đĀa phđėng đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc
gia và chuyùn danh sách trých ngang lĞ lĀch, bân sao
tiùu sĔ tĂm tít, bân kö khai tài sân, thu nhêp cĎa
ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ, ngđĘi tĖ ēng cĔ täi đĀa
phđėng đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cçp tþnh đù đđa vào danh sách hiûp thđėng.
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2. ĐĈi vęi hć sė ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån:
Ủy ban bæu cĔ Ě cçp nào thü cĂ trách nhiûm tiøp
nhên hć sė ēng cĔ cĎa ngđĘi đđĜc tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ
chēc chýnh trĀ - xã hċi, đėn vĀ vď trang nhån dån, cė
quan nhà nđęc, đėn vĀ sĖ nghiûp, tĉ chēc kinh tø và
thĆn, tĉ dån phĈ (đĈi vęi cçp xã) gięi thiûu ēng cĔ và
ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp đĂ.
Sau khi nhên và xem xòt hć sė cĎa nhĕng ngđĘi tĖ
ēng cĔ, ngđĘi đđĜc cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån, nøu thçy hĜp lû
theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån thü Ủy ban bæu cĔ chuyùn
danh sách trích ngang lĞ lĀch, bân sao tiùu sĔ tĂm tít
và bân kö khai tài sân, thu nhêp cĎa nhĕng ngđĘi ēng
cĔ đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cČng cçp đù đđa vào danh sách hiûp thđėng.
Câu 121. Việc lêp và c ng bố danh sách chính
thĀc nhĂng ngþąi Āng cā đäi biểu Quốc hội đþợc
thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30
ngày trđęc ngày bæu cĔ), Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam phâi gĔi biön
bân Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba kñm theo Danh
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sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn đđĜc Đoàn ChĎ tĀch
Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam gięi
thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đøn Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia; Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cçp tþnh gĔi biön bân Hċi nghĀ hiûp thđėng
læn thē ba và danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn
ēng cĔ đđĜc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh
gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi täi đĀa phđėng đøn
Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng.
Cën cē vào danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban
Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam gięi thiûu, Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia gĔi đøn Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc trung đėng danh sách và 01 bċ hć
sė cĎa ngđĘi do cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung đėng
gięi thiûu ēng cĔ đđĜc dĖ kiøn v÷ ēng cĔ täi đĀa phđėng
đù Ủy ban bæu cĔ dĖ kiøn danh sách nhĕng ngđĘi ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi theo đėn vĀ bæu cĔ trön đĀa bàn
tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung đėng và gĔi danh sách
này đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia đù xem xòt, quyøt
đĀnh viûc lêp Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi theo tĒng đėn vĀ bæu cĔ.
Trön cė sĚ danh sách gięi thiûu cĎa Đoàn ChĎ tĀch
Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, cĎa
Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam các tþnh, thành phĈ
trĖc thuċc trung đėng và dĖ kiøn bĈ trý ngđĘi ēng cĔ
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đäi biùu QuĈc hċi theo tĒng đėn vĀ bæu cĔ do các đĀa
phđėng gĔi đøn, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia lêp và cĆng
bĈ Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi theo tĒng đėn vĀ bæu cĔ trong câ nđęc chậm
nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2021 (25 ngày trđęc
ngày bæu cĔ).
Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng phâi cĆng bĈ danh sách ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi Ě đĀa phđėng münh theo quyøt đĀnh cĎa Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia chậm nhất là ngày 03 tháng 5
năm 2021 (20 ngày trđęc ngày bæu cĔ); đćng thĘi, các
Tĉ bæu cĔ cĂ trách nhiûm niöm yøt ngay Danh sách
chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi Ě khu
vĖc bă phiøu mà münh phĐ trách kñm theo tiùu sĔ tĂm
tít cĎa tĒng ngđĘi đù cĔ tri ním đđĜc thông tin.
Câu 122. Việc lêp và c ng bố danh sách chính
thĀc nhĂng ngþąi Āng cā đäi biểu Hội đồng nhån
dån đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30
ngày trđęc ngày bæu cĔ), Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh, cçp huyûn, cçp xã gĔi
biön bân Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba và danh sách
nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đđĜc Ủy ban Mðt
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trên Tĉ quĈc Viût Nam gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån Ě cçp münh đøn Ủy ban bæu cĔ cČng cçp.
Trön cė sĚ danh sách gięi thiûu cĎa Ủy ban Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam, Ủy ban bæu cĔ Ě tĒng đėn vĀ
hành chýnh lêp và cĆng bĈ Danh sách chýnh thēc nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp münh
theo tĒng đėn vĀ bæu cĔ chậm nhất là ngày 27 tháng
4 năm 2021 (25 ngày trđęc ngày bæu cĔ).
Trön cė sĚ quyøt đĀnh cĎa các Ủy ban bæu cĔ, Tĉ
bæu cĔ cĂ trách nhiûm niöm yøt ngay Danh sách chýnh
thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě
khu vĖc bă phiøu mà münh phĐ trách kñm theo tiùu sĔ
tĂm tít cĎa tĒng ngđĘi chậm nhất là ngày 03 tháng
5 năm 2021 (20 ngày trđęc ngày bæu cĔ) đù cĔ tri ním
đđĜc thĆng tin.
Nhđ vêy, trön cė sĚ danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu
chuèn ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån do Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ
chēc hiûp thđėng gĔi đøn, Ủy ban bæu cĔ các cçp phâi
lêp và cĆng bĈ danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng
cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån theo tĒng đėn vĀ bæu cĔ.
Khi chuyùn danh sách cho Ủy ban bæu cĔ, Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam đã phâi bâo
đâm nhĕng ngđĘi trong danh sách đã đĎ đi÷u kiûn, tiöu
chuèn ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån, làm cė sĚ
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cho Ủy ban bæu cĔ lêp danh sách chýnh thēc nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån. Ủy ban bæu
cĔ khĆng cĂ thèm quy÷n loäi bęt ngđĘi đã cĂ tön trong
danh sách hoðc bĉ sung ngđĘi khĆng cĂ tön trong danh
sách do Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam chuyùn đøn, trĒ trđĘng hĜp phát hiûn ra ngđĘi
ēng cĔ thuċc đĈi tđĜng bĀ xĂa tön do khĆng đĎ tiöu
chuèn, đi÷u kiûn ēng cĔ đäi biùu hoðc trđĘng hĜp ngđĘi
ēng cĔ chøt hay vü lĞ do khác khĆng thù tiøp tĐc ēng cĔ
đđĜc nĕa.
Câu 123. Yêu cæu đối vĆi việc lêp Danh sách
chính thĀc nhĂng ngþąi Āng cā đäi biểu Quốc
hội, đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc quy đðnh
nhþ thế nào?
Trâ lời:
Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån phâi ghi rĄ hą,
tön, ngày, tháng, nëm sinh, gięi týnh, quĈc tĀch, dån tċc,
tĆn giáo, quö quán, nėi Ě hiûn nay, trünh đċ, ngh÷
nghiûp, chēc vĐ, nėi cĆng tác cĎa ngđĘi ēng cĔ và mċt
sĈ thĆng tin bĉ sung khác (nhđ ngày vào Đâng, là đäi
biùu QuĈc hċi hay đäi biùu Hċi đćng nhån dån các khĂa
nào chđaĖ). Danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån theo tĒng
đėn vĀ bæu cĔ đđĜc xøp theo væn chĕ cái A, B, C...
167

Tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ cæn ghi đčng hą và tön
đã khai trong hć sė cĎa ngđĘi ēng cĔ. TrđĘng hĜp hą và
tön khai sinh cĎa ngđĘi ēng cĔ khác vęi hą và tön
thđĘng dČng hoðc ngđĘi ēng cĔ cĂ chēc vĀ, pháp danh,
pháp hiûu theo tĆn giáo thü täi phæn ghi hą và tön ngđĘi
ēng cĔ trong danh sách ngđĘi ēng cĔ, hą và tön khai
sinh đđĜc viøt trđęc, hą và tön thđĘng dČng hoðc chēc
vĀ, pháp danh theo tĆn giáo viøt sau và đđĜc đðt trong
dçu ngoðc đėn; khĆng cæn ghi bý danh hoðc các tön gąi
khác chþ sĔ dĐng trong phäm vi hõp hoðc đã låu khĆng
cān sĔ dĐng. Vý dĐ: ngđĘi ēng cĔ cĂ tön thđĘng dČng là
Nguyún Vën, tön khai sinh là Nguyún Vën A thü tön
ghi trong danh sách ngđĘi ēng cĔ là: Ông NGUYỄN
VĂN A (NGUYỄN VĂN); hoðc ngđĘi ēng cĔ là chēc síc
tĆn giáo cĂ tön khai sinh là Nguyún Vën A, chēc vĀ và
pháp danh trong tĆn giáo là Hāa thđĜng Thých Thanh
A hoðc Linh mĐc Nguyún Vën A thü ghi tön ngđĘi ēng
cĔ là Ông NGUYỄN VĂN A (HÒA THƯỢNG THÍCH
THANH A) hoðc Ông NGUYỄN VĂN A (LINH MỤC
NGUYỄN VĂN A). Trong các trđĘng hĜp này, viûc ghi
hą, tön ngđĘi ēng cĔ trön danh sách ngđĘi ēng cĔ hoðc
trön phiøu bæu cĔ cĂ thù viøt liön tĐc trong mċt dāng
hoðc thù hiûn thành hai dāng li÷n nhau nhđng phâi cĂ
cČng kiùu chĕ, cě chĕ nhđ hą và tön cĎa nhĕng ngđĘi
ēng cĔ khác trong cČng danh sách.
TrđĘng hĜp hą và tön cĎa nhĕng ngđĘi ēng cĔ cĂ
phæn tön giĈng nhau thü cën cē vào phæn hą đù xác
168

đĀnh thē tĖ; trđĘng hĜp phæn hą cďng giĈng nhau thü
cën cē vào phæn tön đûm. TrđĘng hĜp trČng hoàn toàn
câ hą, tön và tön đûm thü xøp theo ngày tháng nëm
sinh; ngđĘi nào cĂ ngày tháng nëm sinh sęm hėn thì
đđĜc xøp trđęc. Tuy nhiön, các Ủy ban bæu cĔ cæn lđu Ğ
khĆng bĈ trý, síp xøp 02 ngđĘi ēng cĔ cĂ hą và tên
trùng nhau trong Danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ Ě cùng
mċt đėn vĀ bæu cĔ đù tránh gåy nhæm lén cho cĔ tri.
NgđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi chþ đđĜc ghi tên
vào Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ Ě mċt
đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi. NgđĘi ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån Ě đėn vĀ hành chýnh nào thü cďng
chþ đđĜc ghi tön vào Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě mċt đėn vĀ bæu cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp tđėng ēng trön đĀa
bàn đėn vĀ hành chýnh đĂ.
Câu 124. Số ngþąi Āng cā trong Danh sách
chính thĀc nhĂng ngþąi Āng cā đäi biểu Quốc
hội, đäi biểu Hội đồng nhån dån ć mỗi đĄn vð bæu
cā phâi đáp Āng yêu cæu nào?
Trâ lời:
SĈ ngđĘi trong Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi Ě mĊi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi phâi nhi÷u hėn sĈ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc bæu
đã çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ đĂ ýt nhçt là 02 ngđĘi.
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SĈ ngđĘi trong Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě mĊi đėn vĀ bæu cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě tĒng cçp phâi nhi÷u hėn
sĈ lđĜng đäi biùu đđĜc bæu đã çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ
đĂ; nøu đėn vĀ bæu cĔ đđĜc bæu 03 đäi biùu thü sĈ ngđĘi
trong danh sách ēng cĔ phâi nhi÷u hėn sĈ lđĜng đäi
biùu đđĜc bæu ýt nhçt là 02 ngđĘi; nøu đėn vĀ bæu cĔ
đđĜc bæu 04 hoðc 05 đäi biùu thü sĈ ngđĘi trong danh
sách ēng cĔ phâi nhi÷u hėn sĈ lđĜng đäi biùu đđĜc bæu
ýt nhçt là 03 ngđĘi. TrđĘng hĜp đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån đđĜc çn đĀnh bæu 01 hoðc 02 đäi
biùu thü sĈ ngđĘi ēng cĔ chþ cæn nhi÷u hėn sĈ đäi biùu
đđĜc bæu ýt nhçt là 01 ngđĘi.
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia sô xem xòt, quyøt đĀnh
trong trđĘng hĜp khuyøt ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi Ě đėn vĀ bæu cĔ vü lĞ do bçt khâ kháng và hđęng
dén đù Ủy ban bæu cĔ các cçp xem xòt, quyøt đĀnh đĈi
vęi trđĘng hĜp khuyøt ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån Ě đėn vĀ bæu cĔ vü lĞ do bçt khâ kháng.
Câu 125. Việc xā lý trþąng hợp khuyết ngþąi
Āng cā đäi biểu Hội đồng nhån dån vì lý do bçt
khâ kháng đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
ĐĈi vęi cuċc bæu cĔ nëm 2016, Hċi đćng bæu cĔ
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quĈc gia đã cĂ hđęng dén nhđ sau:1
• TrđĘng hĜp khuyøt ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån vü lĞ do bçt khâ kháng đđĜc hiùu là sau
khi Ủy ban bæu cĔ cĆng bĈ Danh sách chýnh thēc
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě đėn
vĀ bæu cĔ mà ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
vü lĞ do bçt khâ kháng (chøt, bĀ xĂa tön khăi danh sách
chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔĖ) khĆng thù tiøp tĐc
ēng cĔ theo quy đĀnh cĎa pháp luêt dén đøn sĈ lđĜng
ngđĘi ēng cĔ täi đėn vĀ bæu cĔ ýt hėn so vęi sĈ đã đđĜc
cĆng bĈ.
• Nøu khuyøt ngđĘi ēng cĔ trong thĘi gian tĒ sau
khi Ủy ban bæu cĔ cĆng bĈ Danh sách chýnh thēc
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě đėn
vĀ bæu cĔ đøn trđęc khi Danh sách này đđĜc niöm yøt,
thü Ủy ban bæu cĔ sau khi thĈng nhçt vęi Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp quyøt
đĀnh theo mċt trong các hünh thēc sau đåy, đćng thĘi
báo cáo Ủy ban bæu cĔ cçp trön trĖc tiøp; đĈi vęi đėn vĀ
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh thü báo cáo
đù Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia:
- Quyøt đĀnh giĕ nguyön danh sách chýnh thēc
1

Täi thĘi điùm ra sách này, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia chđa cĂ
hđęng dén cĐ thù v÷ nċi dung này cho cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026.
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nhĕng ngđĘi ēng cĔ cān läi khi sĈ dđ ngđĘi ēng cĔ vén
đâm bâo theo quy đĀnh cĎa pháp luêt.
- Quyøt đĀnh bĉ sung ngđĘi cĂ sĈ phiøu týn nhiûm
cao nhçt và đät trön 50% tĉng sĈ phiøu týn nhiûm trong
sĈ nhĕng ngđĘi cān läi trong danh sách nhĕng ngđĘi
ēng cĔ đđĜc xem xòt täi Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē
ba vào Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ khi
đáp ēng đæy đĎ các đi÷u kiûn sau:
+ SĈ dđ ngđĘi ēng cĔ Ě đėn vĀ bæu cĔ khĆng đâm
bâo theo quy đĀnh cĎa pháp luêt;
+ Trong danh sách hiûp thđėng læn thē ba cān cĂ
ngđĘi ēng cĔ đät trön 50% tĉng sĈ phiøu týn nhiûm trĚ
lên;
+ ThĘi gian đù bĉ sung phâi cān tĒ 02 ngày trĚ lön
týnh đøn trđęc ngày niöm yøt Danh sách chýnh thēc
nhĕng ngđĘi ēng cĔ.
- Quyøt đĀnh giâm sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
đđĜc bæu Ě đėn vĀ bæu cĔ đù đâm bâo sĈ dđ theo quy
đĀnh cĎa pháp luêt nøu khĆng đáp ēng đđĜc mċt trong
các đi÷u kiûn nĂi trön.
• Nøu khuyøt ngđĘi ēng cĔ trong thĘi gian tĒ sau
khi Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån đã đđĜc niöm yøt cho đøn ngày bæu
cĔ, thü Ủy ban bæu cĔ sau khi thĈng nhçt vęi Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng
cçp quyøt đĀnh theo mċt trong các hünh thēc sau đåy:
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- Quyøt đĀnh giĕ Danh sách chýnh thēc nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cān läi khi sĈ
ngđĘi ēng cĔ vén nhi÷u hėn sĈ đäi biùu đđĜc bæu täi
đėn vĀ bæu cĔ đĂ (ýt nhçt là 01 ngđĘi).
- Quyøt đĀnh giâm sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
đđĜc bæu Ě đėn vĀ bæu cĔ đù đâm bâo sĈ ngđĘi ēng cĔ
phâi nhi÷u hėn sĈ đäi biùu đđĜc bæu täi đėn vĀ bæu cĔ
đĂ ýt nhçt là 01 ngđĘi.
Quyøt đĀnh cĎa Ủy ban bæu cĔ phâi đđĜc báo cáo
ngay đøn Ủy ban bæu cĔ Ě cçp trön trĖc tiøp (đĈi vęi
trđĘng hĜp khuyøt ngđĘi ēng cĔ täi đėn vĀ bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn, cçp xã) hoðc đøn
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia (đĈi vęi trđĘng hĜp khuyøt
ngđĘi ēng cĔ täi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cçp tþnh).
Câu 126. Các khiếu näi, tố cáo về ngþąi Āng
cā và các khiếu näi, kiến nghð về nhĂng sai sòt
trong việc lêp danh sách nhĂng ngþąi Āng cā
đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
CĆng dån cĂ quy÷n tĈ cáo v÷ ngđĘi ēng cĔ, khiøu
näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ v÷ nhĕng sai sĂt trong viûc lêp
danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ. Viûc khiøu näi, tĈ cáo,
kiøn nghĀ đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
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- Khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ liön quan đøn ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, viûc lêp danh sách nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc gĔi đøn Ban bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi, Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ
trĖc thuċc trung đėng hoðc Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
TrđĘng hĜp ngđĘi khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ khĆng
đćng Ğ vęi køt quâ giâi quyøt cĎa Ban bæu cĔ, Ủy ban
bæu cĔ thü cĂ quy÷n khiøu näi đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc
gia. Quyøt đĀnh cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia là quyøt
đĀnh cuĈi cČng.
- Khiøu näi, tĈ cáo, kiøn nghĀ liön quan đøn ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån, viûc lêp danh sách
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp
nào thü đđĜc gĔi tęi Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån Ě cçp đĂ. TrđĘng hĜp ngđĘi khiøu näi, tĈ cáo, kiøn
nghĀ khĆng đćng Ğ vęi køt quâ giâi quyøt cĎa Ban bæu
cĔ thü cĂ quy÷n khiøu näi đøn Ủy ban bæu cĔ Ě cçp
tđėng ēng. Quyøt đĀnh cĎa Ủy ban bæu cĔ là quyøt đĀnh
cuĈi cČng.
- Ban bæu cĔ, Ủy ban bæu cĔ, Hċi đćng bæu cĔ quĈc
gia phâi ghi vào sĉ và giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo, kiøn
nghĀ nhên đđĜc theo thèm quy÷n.
KhĆng xem xòt, giâi quyøt đĈi vęi nhĕng đėn tĈ cáo
khĆng cĂ hą, tön ngđĘi tĈ cáo hoðc mäo danh ngđĘi
khác đù tĈ cáo.
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Câu 127. Việc thay đổi, đính chính hồ sĄ Āng
cā cò thể đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
TrđĘng hĜp tĒ sau khi nċp hć sė ēng cĔ đøn trđęc
khi cĆng bĈ Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån mà
ngđĘi ēng cĔ cĂ sĖ thay đĉi mċt sĈ thĆng tin trong hć sė
ēng cĔ đã nċp nhđ nėi Ě, ngh÷ nghiûp hoðc trünh đċ, các
hünh thēc khen thđĚngĖ mà khĆng ânh hđĚng đøn tiöu
chuèn, đi÷u kiûn ēng cĔ, thì Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia
hoðc Ủy ban bæu cĔ nėi đã nhên hć sė ēng cĔ hđęng
dén ngđĘi ēng cĔ làm vën bân gĔi Ủy ban bæu cĔ đ÷
nghĀ đýnh chýnh, ghi rĄ nhĕng thay đĉi trong hć sė và
cam đoan viûc đýnh chýnh là đčng sĖ thêt, nøu sai thü
ngđĘi ēng cĔ phâi chĀu hoàn toàn trách nhiûm trđęc
pháp luêt. ĐĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đã
nċp hć sė ēng cĔ täi Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ
trĖc thuċc trung đėng thü sau khi nhên đđĜc vën bân
đ÷ nghĀ đýnh chýnh cĎa ngđĘi ēng cĔ, Ủy ban bæu cĔ
cæn báo cáo ngay bìng vën bân đøn Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia v÷ viûc đýnh chýnh hć sė cĎa ngđĘi ēng cĔ kñm
theo vën bân, tài liûu đýnh chýnh mà ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu đã nċp trđęc đĂ đù thĖc hiûn viûc đýnh chýnh.
TrđĘng hĜp sau khi Danh sách chýnh thēc nhĕng
175

ngđĘi ēng cĔ theo tĒng đėn vĀ bæu cĔ đã đđĜc cĆng bĈ
và niöm yøt thü khĆng thĖc hiûn viûc đýnh chýnh và in
läi danh sách và tiùu sĔ tĂm tít nhĕng ngđĘi ēng cĔ đù
thay thø cho nċi dung đã cĆng bĈ, niöm yøt nĕa, song
Ủy ban bæu cĔ cæn cêp nhêt thĆng tin vào danh sách
khi cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ; trđĘng hĜp nċi dung đýnh
chýnh liön quan đøn ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi thü
cæn cæn báo cáo bìng vën bân đøn Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia đù thĈng nhçt trong viûc cêp nhêt và cĆng bĈ
thông tin.
Câu 128. Thąi hän täm ngÿng việc xem xét
khiếu näi, tố cáo đối vĆi ngþąi Āng cā đþợc quy
đðnh nhþ thế nào?
Trong thĘi hän 10 ngày trđęc ngày bæu cĔ (tēc là tĒ
ngày 13 tháng 5 nëm 2021 trĚ đi), Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia, Ủy ban bæu cĔ, Ban bæu cĔ ngĒng viûc xem
xòt, giâi quyøt mąi khiøu näi, tĈ cáo v÷ ngđĘi ēng cĔ và
viûc lêp danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ.
Trong trđĘng hĜp nhĕng khiøu näi, tĈ cáo đã rĄ ràng,
cĂ đĎ cė sĚ køt luên ngđĘi ēng cĔ khĆng đáp ēng đĎ tiöu
chuèn cĎa đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån
dån thü Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia (đĈi vęi bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi) hoðc Ủy ban bæu cĔ Ě cçp tđėng ēng (đĈi
vęi bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån) quyøt đĀnh xóa
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tön ngđĘi đĂ trong danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi
ēng cĔ trđęc ngày bæu cĔ và thĆng báo cho cĔ tri biøt.
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban bæu cĔ Ě cçp
tþnh, Ủy ban bæu cĔ Ě cçp huyûn, Ủy ban bæu cĔ Ě cçp
xã chuyùn toàn bċ hć sė v÷ khiøu näi, tĈ cáo chđa đđĜc
giâi quyøt đøn Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi khĂa XV
(đĈi vęi bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi) hoðc ThđĘng trĖc Hċi
đćng nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026 Ě cçp tđėng ēng
(đĈi vęi bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån) đù tiøp tĐc
xem xòt, giâi quyøt theo thèm quy÷n.
Câu 129. Các trþąng hợp nào bð xòa tên trong
Danh sách chính thĀc nhĂng ngþąi Āng cā đäi biểu
Quốc hội, Āng cā đäi biểu Hội đồng nhån dån?
Trâ lời:
NgđĘi cĂ tön trong Danh sách chýnh thēc nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đã đđĜc Hċi đćng bæu
cĔ quĈc gia cĆng bĈ mà đøn thĘi điùm bít đæu bă phiøu
bĀ khĚi tĈ bĀ can, bĀ bít, giĕ vü phäm tċi quâ tang, bĀ
mçt nëng lĖc hành vi dån sĖ, chøt hoðc vi phäm
nghiöm trąng pháp luêt v÷ bæu cĔ thü Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia xĂa tön ngđĘi đĂ trong Danh sách chính thēc
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
NgđĘi cĂ tön trong Danh sách chýnh thēc nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån đã đđĜc Ủy
177

ban bæu cĔ cĆng bĈ mà đøn thĘi điùm bít đæu bă phiøu
bĀ khĚi tĈ bĀ can, bĀ bít, giĕ vü phäm tċi quâ tang, bĀ
mçt nëng lĖc hành vi dån sĖ, chøt hoðc vi phäm
nghiöm trąng pháp luêt v÷ bæu cĔ thü Ủy ban bæu cĔ,
sau khi thĈng nhçt Ğ kiøn vęi Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp, quyøt đĀnh xĂa
tön ngđĘi đĂ trong Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp münh.
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Phần thứ năm
TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG,
GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
Câu 130. Việc tổ chĀc hiệp thþĄng, giĆi thiệu
ngþąi Āng cā gồm nhĂng bþĆc, c ng đoän nào?
Trâ lời:
Tĉ chēc hiûp thđėng, gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån là mċt giai
đoän høt sēc quan trąng trong quá trünh tĉ chēc bæu cĔ.
Viûc hiûp thđėng, gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đđĜc tiøn
hành thĆng qua 05 bđęc cĐ thù nhđ sau:
Bđęc 1: Tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt
đù thăa thuên v÷ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi
đđĜc gięi thiûu ēng cĔ.
Bđęc 2: Cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån
các cçp.
Bđęc 3: Tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai
đù thăa thuên lêp danh sách sė bċ nhĕng ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dân.
Bđęc 4: Tĉ chēc hċi nghĀ lçy Ğ kiøn cĔ tri Ě nėi cđ
179

trč đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi
đćng nhån dån và Ě nėi cĆng tác hoðc làm viûc (nøu cĂ)
đĈi vęi ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi
đćng nhån dån.
Bđęc 5: Tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba đù
lĖa chąn, lêp danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
Câu 131. Hội nghð hiệp thþĄng là gì? Do cĄ
quan, tổ chĀc nào triệu têp và chû trì?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng là hċi nghĀ giĕa Ủy ban Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam vęi các tĉ chēc thành viön đđĜc
tiøn hành Ě trung đėng và Ě đĀa phđėng đù thăa thuên
v÷ cė cçu, thành phæn và sĈ lđĜng ngđĘi cĎa cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi,
đäi biùu Hċi đćng nhån dån tĒng cçp cďng nhđ viûc lêp
danh sách sė bċ và lĖa chąn, lêp danh sách nhĕng
ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu
Hċi đćng nhån dån các cçp.
Hċi nghĀ hiûp thđėng Ě trung đėng do Đoàn ChĎ
tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam
triûu têp và chĎ trü; Hċi nghĀ hiûp thđėng Ě đĀa phđėng
do Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam Ě mĊi cçp triûu têp và chĎ trü đù thĖc hiûn cĆng
viûc cĎa Hċi nghĀ hiûp thđėng Ě cçp münh.
180

Đù đâm bâo dån chĎ và lĖa chąn đđĜc nhĕng ngđĘi
tiêu biùu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng
nhån dån, Hċi nghĀ hiûp thđėng sô đđĜc tiøn hành ba
læn: Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt; Hċi nghĀ hiûp
thđėng læn thē hai; Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba.
Câu 132. Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ nhçt ć
trung þĄng đối vĆi việc giĆi thiệu ngþąi Āng cā
đäi biểu Quốc hội đþợc tổ chĀc khi nào? Thành
phæn, nội dung và thû týc tiến hành hội nghð?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt Ě trung đėng do
Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam triûu têp, chĎ trü trong khoâng thĘi gian từ
ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến ngày 17 tháng 02 năm
2021 (chêm nhçt là 95 ngày trđęc ngày bæu cĔ) đù thăa
thuên v÷ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung đėng đđĜc gięi thiûu ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi trön cė sĚ dĖ kiøn cĎa Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi.
Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ gćm: Đoàn ChĎ tĀch
Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, đäi
diûn ban lãnh đäo các tĉ chēc thành viön cĎa Mðt trên.
Đäi diûn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi và Chýnh phĎ đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ.
181

ThĎ tĐc tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt
Ě trung đėng đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Hċi nghĀ cĔ chĎ tąa trong Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban
Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam và Thđ kĞ hċi
nghĀ.
- Đäi diûn Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi trünh bày
dĖ kiøn v÷ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa tĉ
chēc chýnh trĀ, Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, cė
quan nhà nđęc, đėn vĀ vď trang nhån dån Ě trung đėng
đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
- Hċi nghĀ thâo luên đù thăa thuên v÷ cė cçu,
thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ, bâo đâm tğ
lû ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi là phĐ nĕ, ngđĘi dån
tċc thiùu sĈ theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
TrđĘng hĜp khĆng thăa thuên đđĜc vçn đ÷ nào thü
hċi nghĀ quyøt đĀnh biùu quyøt bìng hünh thēc giė tay
hoðc bă phiøu kýn. Hċi nghĀ cĔ Tĉ kiùm phiøu gćm tĒ
03 đøn 05 ngđĘi. TrđĘng hĜp quyøt đĀnh biùu quyøt bìng
hünh thēc bă phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi đĂng
dçu cĎa Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam.
Chþ các đäi biùu thuċc thành phæn Hċi nghĀ hiûp thđėng
cĂ mðt täi hċi nghĀ męi đđĜc quy÷n biùu quyøt.
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- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân (theo Méu sĈ
01/BCĐBQH-MT). Biön bân hċi nghĀ phâi ghi rĄ thành
phæn, sĈ lđĜng ngđĘi tham dĖ, diún biøn, køt quâ hċi
nghĀ và đđĜc gĔi ngay đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia và
Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi.
Câu 133. Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ nhçt ć
tînh, thành phố trăc thuộc Trung þĄng đối vĆi
việc giĆi thiệu ngþąi Āng cā đäi biểu Quốc hội
đþợc tổ chĀc khi nào? Thành phæn, nội dung và
thû týc tiến hành hội nghð?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt Ě tþnh, thành
phĈ trĖc thuċc Trung đėng do Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh triûu têp, chĎ trü
trong khoâng thĘi gian từ ngày 03 tháng 02 năm
2021 đến ngày 17 tháng 02 năm 2021 (chêm nhçt là
95 ngày trđęc ngày bæu cĔ) đù thăa thuên v÷ cė cçu,
thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ
Ě đĀa phđėng đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi
trön cė sĚ dĖ kiøn cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi.
Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ gćm: Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh, đäi
diûn ban lãnh đäo các tĉ chēc thành viön cĎa Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp và đäi diûn Ban ThđĘng trĖc
Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp huyûn trĖc thuċc.
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Đäi diûn Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc
Trung đėng, ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån và Ủy
ban nhån dån cçp tþnh đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ này.
ThĎ tĐc tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt
Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng đđĜc thĖc hiûn
nhđ sau:
- Hċi nghĀ cĔ chĎ tąa trong Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh và Thđ kĞ hċi nghĀ.
- Đäi diûn ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån cçp tþnh
trünh bày dĖ kiøn cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi v÷ cė
cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa tĉ chēc chýnh trĀ,
Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, tĉ chēc chýnh trĀ xã hċi, tĉ chēc xã hċi, cė quan nhà nđęc, đėn vĀ vď trang
nhân dân Ě đĀa phđėng đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi.
- Hċi nghĀ thâo luên đù thăa thuên v÷ cė cçu, thành
phæn, sĈ lđĜng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ, bâo đâm sĈ dđ ngđĘi
ēng cĔ, tğ lû ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi là phĐ nĕ,
ngđĘi dån tċc thiùu sĈ theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
TrđĘng hĜp khĆng thăa thuên đđĜc vçn đ÷ nào thü
hċi nghĀ quyøt đĀnh biùu quyøt bìng hünh thēc giė tay
hoðc bă phiøu kýn. Hċi nghĀ cĔ Tĉ kiùm phiøu gćm tĒ
03 đøn 05 ngđĘi. TrđĘng hĜp quyøt đĀnh biùu quyøt
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bìng hünh thēc bă phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi
đĂng dçu cĎa Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp
tþnh. Chþ các đäi biùu thuċc thành phæn Hċi nghĀ hiûp
thđėng cĂ mðt täi hċi nghĀ męi đđĜc quy÷n biùu quyøt.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân (theo Méu sĈ
01/BCĐBQH-MT). Biön bân Hċi nghĀ hiûp thđėng phâi
ghi rĄ thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi tham dĖ, diún biøn,
køt quâ hċi nghĀ và đđĜc gĔi ngay đøn Hċi đćng bæu cĔ
quĈc gia, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Ban ThđĘng trĖc
Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam và Ủy
ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng.
Câu 134. Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ nhçt đối
vĆi ngþąi Āng cā đäi biểu Hội đồng nhån dån cçp
tînh, cçp huyện, cçp xã đþợc tổ chĀc khi nào? Thành
phæn, nội dung và thû týc tiến hành hội nghð?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt đĈi vęi ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp
huyûn, cçp xã do Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cČng cçp triûu têp và chĎ trü trong
khoâng thĘi gian từ ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến
ngày 17 tháng 02 năm 2021 (chêm nhçt là 95 ngày
trđęc ngày bæu cĔ) đù thăa thuên v÷ cė cçu, thành
phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě đĀa
phđėng đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
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dån Ě cçp tĉ chēc hiûp thđėng trön cė sĚ dĖ kiøn cĎa
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån cČng cçp.
Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ gćm: Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, đäi diûn ban
lãnh đäo các tĉ chēc thành viön cĎa Mðt trên. Đäi diûn
Ủy ban bæu cĔ, ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy
ban nhån dån cČng cçp đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ này.
ThĎ tĐc tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt
đĈi vęi viûc gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Hċi nghĀ cĔ chĎ tąa trong Ban ThđĘng trĖc Ủy
ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc hiûp
thđėng và Thđ kĞ hċi nghĀ.
- Đäi diûn ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån cçp tĉ
chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng trünh bày dĖ kiøn cė cçu,
thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp münh cĎa tĉ chēc chýnh trĀ,
Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, tĉ chēc chýnh trĀ xã hċi, tĉ chēc xã hċi, đėn vĀ vď trang nhån dån, cė
quan nhà nđęc cČng cçp và cĎa đėn vĀ sĖ nghiûp, tĉ
chēc kinh tø, các đėn vĀ hành chýnh cçp dđęi trĖc tiøp
hoðc thĆn, tĉ dån phĈ đĈi vęi Hċi nghĀ hiûp thđėng tĉ
chēc Ě cçp xã.
- Hċi nghĀ thâo luên đù thĈng nhçt cė cçu, thành
phæn, sĈ lđĜng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ cĎa cė
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quan, tĉ chēc, đėn vĀ và thĆn, tĉ dån phĈ (đĈi vęi cçp
xã), bâo đâm sĈ dđ ngđĘi ēng cĔ, tğ lû ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån là phĐ nĕ, ngđĘi dån tċc thiùu
sĈ theo quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
TrđĘng hĜp khĆng thăa thuên đđĜc vçn đ÷ nào thü
hċi nghĀ quyøt đĀnh biùu quyøt bìng hünh thēc giė tay
hoðc bă phiøu kýn. Hċi nghĀ cĔ Tĉ kiùm phiøu gćm tĒ 03
đøn 05 ngđĘi. TrđĘng hĜp quyøt đĀnh biùu quyøt bìng
hünh thēc bă phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi đĂng
dçu cĎa Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc
Hċi nghĀ hiûp thđėng. Chþ các đäi biùu thuċc thành
phæn Hċi nghĀ hiûp thđėng cĂ mðt täi hċi nghĀ męi đđĜc
quy÷n biùu quyøt.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân (theo Méu sĈ
01/BCĐBHĐND-MT). Biön bân Hċi nghĀ hiûp thđėng
phâi ghi rĄ thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi tham dĖ, diún
biøn, køt quâ hċi nghĀ.
Biön bân Hċi nghĀ hiûp thđėng Ě cçp tþnh đđĜc gĔi
ngay đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi, Chính phĎ, Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam và ThđĘng trĖc Hċi đćng nhân dân, Ủy
ban bæu cĔ cùng cçp.
Biön bân Hċi nghĀ hiûp thđėng Ě cçp huyûn, cçp xã
đđĜc gĔi ngay đøn ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy
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ban nhân dân, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp
trên trĖc tiøp và ThđĘng trĖc Hċi đćng nhân dân, Ủy
ban bæu cĔ cùng cçp.
Câu 135. Ủy ban Thþąng vý Quốc hội điều
chînh læn thĀ nhçt về cĄ cçu, thành phæn, số
lþợng ngþąi cûa cĄ quan, tổ chĀc, đĄn vð ć trung
þĄng và đða phþĄng đþợc giĆi thiệu Āng cā đäi
biểu Quốc hội nhþ thế nào?
Trâ lời:
Sau khi nhên đđĜc biön bân Hċi nghĀ hiûp thđėng
læn thē nhçt do Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam và Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh gĔi đøn, cën cē
vào køt quâ Hċi nghĀ hiûp thđėng, Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi đi÷u chþnh læn thē nhçt v÷ cė cçu, thành phæn,
sĈ lđĜng ngđĘi cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung
đėng và đĀa phđėng đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi chậm nhất là ngày 22 tháng 02 năm 2021
(90 ngày trđęc ngày bæu cĔ). Vën bân đi÷u chþnh đđĜc
gĔi ngay đøn Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam và Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh.
MĐc đých cĎa viûc đi÷u chþnh là nhìm bâo đâm cė
cçu, thành phæn, sĈ lđĜng chung cĎa đäi biùu QuĈc hċi
thĖc hiûn theo đčng quy đĀnh cĎa pháp luêt và phČ hĜp
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vęi đi÷u kiûn cĎa tĒng đĀa phđėng. Læn đi÷u chþnh này
là cė sĚ đù Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ
chēc hiûp thđėng thĆng báo cho các cė quan, tĉ chēc, đėn
vĀ tiøn hành gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
Câu 136. Việc điều chînh cĄ cçu, thành phæn,
số lþợng đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc bæu
cûa cĄ quan, tổ chĀc, đĄn vð ć đða phþĄng đþợc
quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Sau khi nhên đđĜc biön bân Hċi nghĀ hiûp thđėng
læn thē nhçt do Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp
tĉ chēc hiûp thđėng gĔi đøn, cën cē vào køt quâ Hċi
nghĀ hiûp thđėng, chậm nhất là ngày 22 tháng 02
năm 2021 (90 ngày trđęc ngày bæu cĔ), ThđĘng trĖc
Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn đi÷u chþnh cė
cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ Ě đĀa phđėng đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp münh; ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån
dån cçp xã đi÷u chþnh cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng
ngđĘi cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ, thĆn, tĉ dån phĈ Ě
đĀa phđėng đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp münh.
Vën bân đi÷u chþnh đđĜc gĔi ngay đøn Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc
hiûp thđėng đù làm cė sĚ thĆng báo cho các cė quan, tĉ
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chēc, đėn vĀ, thĆn, tĉ dån phĈ tiøn hành gięi thiûu
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě tĒng cçp.
Câu 137. Việc giĆi thiệu ngþąi cûa cĄ quan, tổ
chĀc, đĄn vð Āng cā đäi biểu Quốc hội, Āng cā
đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc thăc hiện nhþ
thế nào?
Trâ lời:
Trön cė sĚ đi÷u chþnh læn thē nhçt cĎa Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi v÷ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng
ngđĘi cĎa các cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đi÷u chþnh læn thē nhçt cĎa
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn,
cçp xã v÷ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa các cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ và thĆn, tĉ dån phĈ (đĈi vęi cçp
xã) đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
cĎa cçp tđėng ēng, Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam hoðc Ban ThđĘng trĖc Ủy
ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc Hċi nghĀ
hiûp thđėng cĂ trách nhiûm thĆng báo ngay đøn các cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ đđĜc phån bĉ gięi thiûu ngđĘi ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån và hđęng dén v÷ nċi dung, trünh tĖ, thĎ tĐc gięi
thiûu ngđĘi ēng cĔ, làm hć sė ēng cĔ.
Viûc gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĎa các cė quan, tĉ chēc, đėn
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vĀ đđĜc tiøn hành trong khoâng thĘi gian từ ngày 24
tháng 02 năm 2021 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021.
Cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ đđĜc phån bĉ gięi thiûu
ngđĘi ēng cĔ thĖc hiûn viûc gięi thiûu ngđĘi cĎa cė quan,
tĉ chēc, đėn vĀ münh ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån theo các bđęc sau đåy:
1. Ban lãnh đäo cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ hąp đù dĖ
kiøn ngđĘi cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ münh đđĜc gięi
thiûu ēng cĔ.
2. Tĉ chēc hċi nghĀ lçy Ğ kiøn cĎa cĔ tri täi cė quan,
tĉ chēc, đėn vĀ đĈi vęi ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng
cĔ.
3. Trön cė sĚ Ğ kiøn nhên xòt và týn nhiûm cĎa hċi
nghĀ cĔ tri nėi cĆng tác hoðc nėi làm viûc cĎa ngđĘi
đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ, ban lãnh đäo cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ tĉ chēc hċi nghĀ ban lãnh đäo mĚ rċng đù
thâo luên, gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ.
Cën cē vào køt quâ cĎa hċi nghĀ ban lãnh đäo mĚ
rċng, cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ cĂ trách nhiûm hđęng dén
ngđĘi cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ münh đđĜc lĖa chąn,
gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån làm hć sė ēng cĔ theo quy
đĀnh täi Đi÷u 35 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån và hđęng dén cĎa Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia.
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Câu 138. Cuộc họp ban lãnh đäo cĄ quan, tổ
chĀc, đĄn vð để dă kiến ngþąi giĆi thiệu Āng cā
đäi biểu Quốc hội, Āng cā đäi biểu Hội đồng nhån
dån đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Cuċc hąp ban lãnh đäo cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ đù
dĖ kiøn ngđĘi gięi thiûu ēng cĔ do ngđĘi đēng đæu cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ triûu têp và chĎ trü vęi thành
phæn dĖ hąp gćm Ban lãnh đäo tĉ chēc đĈi vęi tĉ chēc
chýnh trĀ, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, tĉ chēc
chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi; Ban lãnh đäo cė quan,
tĉ chēc, đėn vĀ và Ban chçp hành CĆng đoàn đĈi vęi cė
quan nhà nđęc, tĉ chēc kinh tø, đėn vĀ sĖ nghiûp hoðc
ban chþ huy đėn vĀ đĈi vęi đėn vĀ vď trang nhån dån.
ThĎ tĐc tĉ chēc cuċc hąp ban lãnh đäo đđĜc thĖc
hiûn nhđ sau:
- Đäi diûn lãnh đäo cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ, chþ
huy đėn vĀ vď trang nhån dån gięi thiûu mĐc đých, yöu
cæu cĎa cuċc hąp, dĖ kiøn cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng
ngđĘi đđĜc phån bĉ gięi thiûu ēng cĔ, tiöu chuèn cĎa
đäi biùu QuĈc hċi, tiöu chuèn cĎa đäi biùu Hċi đćng
nhån dån và các bđęc tiøn hành đù lêp danh sách gięi
thiûu ngđĘi ēng cĔ.
- Nhĕng ngđĘi dĖ hąp thâo luên v÷ dĖ kiøn gięi
thiûu ngđĘi cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ münh ēng cĔ đù
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lçy Ğ kiøn nhên xòt cĎa hċi nghĀ cĔ tri trong cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ.
- Cuċc hąp thĆng qua biön bân (theo Méu sĈ
02/BCĐBQH-MT đĈi vęi gięi thiûu ngđĘi ēng đäi biùu
QuĈc hċi hoðc Méu sĈ 02/BCĐBHĐND-MT đĈi vęi gięi
thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån).
Câu 139. Hội nghð lçy ý kiến cûa cā tri täi cĄ
quan, tổ chĀc, đĄn vð đối vĆi ngþąi đþợc dă kiến
giĆi thiệu Āng cā đþợc tổ chĀc nhþ thế nào?
Trâ lời:
Hċi nghĀ cĔ tri nėi cĆng tác đù lçy Ğ kiøn đĈi vęi
ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi,
đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc tĉ chēc Ě nėi ngđĘi
ēng cĔ đang cĆng tác hoðc làm viûc (nøu cĂ). TrđĘng
hĜp ngđĘi ēng cĔ cĂ nhi÷u nėi cĆng tác hoðc nėi làm
viûc thü tĉ chēc lçy Ğ kiøn cĎa cĔ tri nėi ngđĘi đĂ cĆng
tác hoðc làm viûc thđĘng xuyön.
Hünh thēc tĉ chēc hċi nghĀ đđĜc quy đĀnh nhđ sau:
- ĐĈi vęi nėi cĂ dđęi 100 cĔ tri thü tĉ chēc hċi nghĀ
toàn thù cĔ tri đù lçy Ğ kiøn v÷ ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån và phâi bâo đâm
sĈ lđĜng cĔ tri tham dĖ hċi nghĀ đät ýt nhçt là hai phæn
ba tĉng sĈ cĔ tri đđĜc triûu têp.
- ĐĈi vęi nėi cĂ tĒ 100 cĔ tri trĚ lön thü cĂ thù tĉ
chēc hċi nghĀ toàn thù hoðc hċi nghĀ đäi diûn cĔ tri và
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phâi bâo đâm cĂ ýt nhçt là 70 cĔ tri tham dĖ hċi nghĀ.
TČy đðc điùm, tünh hünh thĖc tø cĎa cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ, Ban chçp hành Công đoàn phĈi hĜp vęi ngđĘi
đēng đæu cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ phân bĉ sĈ lđĜng
ngđĘi đù các tĉ chēc Công đoàn trĖc thuċc cĔ đäi diûn
tham dĖ; trđĘng hĜp không có tĉ chēc Công đoàn thì
ngđĘi đēng đæu cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ phån bĉ sĈ lđĜng
ngđĘi đù các đėn vĀ trĖc thuċc cĔ đäi diûn tham dĖ.
- NgđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi
đćng nhån dån đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ.
Viûc triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ cĔ tri nėi cĆng tác
đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- NgđĘi ēng cĔ đang cĆng tác chuyön trách täi cė
quan Đâng, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, các tĉ
chēc chýnh trĀ - xã hċi, các tĉ chēc xã hċi thü ngđĘi
đēng đæu cė quan, tĉ chēc phĈi hĜp vęi Ban chçp hành
CĆng đoàn cĎa cė quan, tĉ chēc đĂ triûu têp và chĎ trü
hċi nghĀ, trĒ trđĘng hĜp ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ là
ngđĘi đēng đæu cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ.
- NgđĘi ēng cĔ đang cĆng tác täi các cė quan cĎa
QuĈc hċi, cė quan thuċc Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi,
Vën phāng QuĈc hċi thü viûc lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cĆng
tác do Vën phāng QuĈc hċi tĉ chēc. NgđĘi ēng cĔ là đäi
biùu QuĈc hċi hoät đċng chuyön trách täi Đoàn đäi biùu
QuĈc hċi thü viûc lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cĆng tác do Vën
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phāng Đoàn đäi biùu QuĈc hċi và Hċi đćng nhån dån
cçp tþnh hoðc Vën phāng Đoàn đäi biùu QuĈc hċi (nėi
chđa thành lêp Vën phāng Đoàn đäi biùu QuĈc hċi và
Hċi đćng nhån dån cçp tþnh) tĉ chēc. ChĎ nhiûm Vën
phāng QuĈc hċi, Chánh Vën phāng Đoàn đäi biùu QuĈc
hċi và Hċi đćng nhån dån cçp tþnh hoðc Chánh Vën
phāng Đoàn đäi biùu QuĈc hċi phĈi hĜp vęi Ban chçp
hành CĆng đoàn cė quan triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ.
- NgđĘi ēng cĔ đang cĆng tác täi ThđĘng trĖc Hċi
đćng nhån dån, các Ban cĎa Hċi đćng nhån dån cçp
tþnh, Vën phāng Đoàn đäi biùu QuĈc hċi và Hċi đćng
nhån dån cçp tþnh hoðc Vën phāng Đoàn đäi biùu QuĈc
hċi, Vën phāng Hċi đćng nhån dån cçp tþnh (nėi chđa
thành lêp Vën phāng Đoàn đäi biùu QuĈc hċi và Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh) thü viûc lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi
công tác do Vën phāng Đoàn đäi biùu QuĈc hċi và Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh hoðc Vën phāng Đoàn đäi biùu
QuĈc hċi, Vën phāng Hċi đćng nhån dån cçp tþnh tĉ
chēc. NgđĘi ēng cĔ đang cĆng tác täi ThđĘng trĖc Hċi
đćng nhån dån, các Ban cĎa Hċi đćng nhån dån cçp
huyûn thü viûc lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cĆng tác do Vën
phāng Hċi đćng nhån dån và Ủy ban nhån dån cçp
huyûn tĉ chēc. Chánh Vën phāng Đoàn đäi biùu QuĈc
hċi và Hċi đćng nhån dån cçp tþnh hoðc Chánh Vën
phāng Đoàn đäi biùu QuĈc hċi, Chánh Vën phāng Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh, Chánh Vën phāng Hċi đćng
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nhån dån và Ủy ban nhån dån cçp huyûn phĈi hĜp vęi
Ban chçp hành CĆng đoàn cė quan triûu têp và chĎ trü
hċi nghĀ.
- NgđĘi ēng cĔ đang là ChĎ tĀch nđęc, PhĂ ChĎ
tĀch nđęc, ThĎ tđęng Chýnh phĎ, PhĂ ThĎ tđęng Chýnh
phĎ thü viûc lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cĆng tác do Vën phāng
ChĎ tĀch nđęc, Vën phāng Chýnh phĎ tĉ chēc; ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån
đang là ChĎ tĀch Ủy ban nhån dån, PhĂ ChĎ tĀch Ủy
ban nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn thü viûc lçy Ğ kiøn cĔ
tri nėi cĆng tác do Vën phāng Ủy ban nhån dån cçp
tþnh, Vën phāng Hċi đćng nhån dån và Ủy ban nhån
dån cçp huyûn tĉ chēc. NgđĘi đēng đæu cė quan phĈi
hĜp vęi Ban chçp hành CĆng đoàn cė quan triûu têp và
chĎ trü hċi nghĀ.
- NgđĘi ēng cĔ đang cĆng tác täi Tāa án nhân dân,
Viûn Kiùm sát nhån dån các cçp, Kiùm toán nhà nđęc,
các Bċ, cė quan ngang Bċ, cė quan thuċc Chýnh phĎ,
các cė quan chuyön mĆn thuċc Ủy ban nhån dån cçp
tþnh, cçp huyûn và các cė quan khác cĎa Nhà nđęc thü
ngđĘi đēng đæu cė quan phĈi hĜp vęi Ban chçp hành
CĆng đoàn cė quan triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ.
- NgđĘi ēng cĔ làm viûc täi đėn vĀ sĖ nghiûp, tĉ
chēc kinh tø thü ngđĘi đēng đæu đėn vĀ, tĉ chēc phĈi
hĜp vęi Ban chçp hành CĆng đoàn triûu têp và chĎ trü
hċi nghĀ.
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- NgđĘi ēng cĔ cĆng tác täi Đâng Ďy, ThđĘng trĖc
Hċi đćng nhån dån, Ủy ban nhån dån, Ủy ban Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi cçp xã
hoðc là cĆng chēc xã, phđĘng, thĀ trçn thü viûc lçy Ğ
kiøn cĔ tri nėi cĆng tác đđĜc thĖc hiûn täi hċi nghĀ liön
tĀch giĕa Đâng Ďy, ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy
ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc, tĉ chēc chýnh
trĀ - xã hċi cçp xã. NgđĘi đēng đæu Đâng Ďy cçp xã triûu
têp và chĎ trü hċi nghĀ.
- NgđĘi ēng cĔ cĆng tác Ě các đėn vĀ vď trang nhån
dån thü do lãnh đäo, chþ huy đėn vĀ triûu têp và chĎ trü
hċi nghĀ.
- TrđĘng hĜp ngđĘi đēng đæu cė quan, tĉ chēc, đėn
vĀ là ngđĘi ēng cĔ thü cçp phĂ cĎa ngđĘi đēng đæu cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ phĈi hĜp vęi Ban chçp hành CĆng
đoàn triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ.
- TrđĘng hĜp nėi cĆng tác hoðc nėi làm viûc cĎa
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån
dån chđa cĂ tĉ chēc CĆng đoàn thü ngđĘi đēng đæu hoðc
cçp phĂ cĎa ngđĘi đēng đæu cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ
triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ.
Trünh tĖ, thĎ tĐc tĉ chēc hċi nghĀ cĔ tri nėi cĆng
tác đđĜc thĖc hiûn tđėng tĖ nhđ đĈi vęi hċi nghĀ cĔ tri
nėi cđ trč. Biön bân hċi nghĀ cĔ tri phâi ghi rĄ thành
phæn, sĈ lđĜng ngđĘi tham dĖ, diún biøn, køt quâ hċi
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nghĀ; trong đĂ, phâi ghi rĄ tĉng sĈ cĔ tri đđĜc triûu têp,
sĈ lđĜng cĔ tri cĂ mðt, Ğ kiøn phát biùu và sĖ týn nhiûm
cĎa cĔ tri đĈi vęi tĒng ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu
ēng cĔ (lêp theo Méu sĈ 01/HNCT).
TrđĘng hĜp ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĎa cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ mà khĆng đät týn nhiûm cĎa 50%
tĉng sĈ cĔ tri tham dĖ hċi nghĀ cĔ tri nėi cĆng tác thü
Ban lãnh đäo cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ tĉ chēc lĖa chąn,
gięi thiûu ngđĘi khác. TrđĘng hĜp cė quan, tĉ chēc, đėn
vĀ khĆng cĂ ngđĘi đĎ đi÷u kiûn đù dĖ kiøn gięi thiûu
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån
theo sĈ lđĜng đã đđĜc phån bĉ thü ngđĘi đēng đæu cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ kĀp thĘi báo cáo Ban ThđĘng trĖc
Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp đã thĆng báo v÷
viûc phån bĉ chþ tiöu gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đù đ÷ nghĀ
Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi hoðc ThđĘng trĖc Hċi đćng
nhån dån cçp tđėng ēng đi÷u chþnh cė cçu, thành phæn,
sĈ lđĜng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ cĎa cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ.
TrđĘng hĜp ngđĘi đđĜc đđa ra lçy Ğ kiøn là ngđĘi
tĖ ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi (tĉ chēc sau Hċi nghĀ hiûp
thđėng læn 2) thì thành phæn, trünh tĖ, thĎ tĐc tĉ chēc
hċi nghĀ cĔ tri Ě nėi cĆng tác đđĜc thĖc hiûn tđėng tĖ
nhđ đĈi vęi hċi nghĀ lçy Ğ kiøn v÷ ngđĘi đđĜc dĖ kiøn
gięi thiûu ēng cĔ. Biön bân hċi nghĀ cĔ tri nėi cĆng tác
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đĈi vęi ngđĘi tĖ ēng cĔ đđĜc lêp theo Méu sĈ 02/HNCT
và phâi đđĜc gĔi đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh ngay sau khi køt thčc hċi
nghĀ cĔ tri.
Câu 140. Hội nghð ban lãnh đäo mć rộng để
thâo luên, giĆi thiệu ngþąi Āng cā cûa cĄ quan, tổ
chĀc, đĄn vð đþợc tổ chĀc nhþ thế nào?
Trâ lời:
Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ ban lãnh đäo mĚ rċng
cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ đđĜc xác đĀnh nhđ sau:
- ĐĈi vęi tĉ chēc chýnh trĀ, Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam, tĉ chēc chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã
hċi, thành phæn dĖ hċi nghĀ gćm Đoàn ChĎ tĀch mĚ
rċng tęi ngđĘi đēng đæu các tĉ chēc thành viön (tĉ chēc
nào khĆng cĂ tĉ chēc thành viön thü tĉ chēc hċi nghĀ
Đoàn ChĎ tĀch mĚ rċng tęi đäi diûn lãnh đäo các đėn vĀ
trĖc thuċc); Ban ThđĘng vĐ mĚ rċng tęi đäi diûn lãnh
đäo các đėn vĀ trĖc thuċc hoðc Ban ThđĘng trĖc mĚ
rċng tęi đäi diûn lãnh đäo các đėn vĀ trĖc thuċc. TrđĘng
hĜp tĉ chēc xã hċi khĆng lêp Ban ThđĘng vĐ thü tĉ chēc
hċi nghĀ Ban chçp hành.
- ĐĈi vęi cė quan nhà nđęc, tĉ chēc kinh tø, đėn vĀ
sĖ nghiûp, thành phæn dĖ hċi nghĀ gćm lãnh đäo cė
quan, đäi diûn Ban chçp hành CĆng đoàn, đäi diûn lãnh
đäo các đėn vĀ trĖc thuċc.
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- ĐĈi vęi đėn vĀ vď trang nhån dån, thành phæn dĖ
hċi nghĀ gćm chþ huy đėn vĀ, đäi diûn Ban chçp hành
CĆng đoàn (nøu cĂ), đäi diûn quån nhån và chþ huy các
đėn vĀ cçp dđęi trĖc tiøp.
- ĐĈi vęi Ủy ban nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn thü
ChĎ tĀch Ủy ban nhån dån triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ
Ủy ban nhån dån mĚ rċng đøn đäi diûn lãnh đäo đėn vĀ
trĖc thuċc.
- ĐĈi vęi Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn
thü ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån triûu têp và chĎ trü hċi
nghĀ gćm ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, PhĂ TrđĚng
ban cĎa Hċi đćng nhån dån.
- ĐĈi vęi Hċi đćng nhån dån, Ủy ban nhån dån cçp
xã thü ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån triûu têp và chĎ trü
hċi nghĀ gćm ThđĘng trĖc Hċi đćng nhân dân, Phó
TrđĚng ban cĎa Hċi đćng nhån dån và ChĎ tĀch, PhĂ
ChĎ tĀch Ủy ban nhån dån.
- ĐĈi vęi các cė quan chuyön mĆn thuċc Ủy ban
nhån dån cçp tþnh, cçp huyûn và các cė quan khác cĎa
Nhà nđęc thü ngđĘi đēng đæu cė quan triûu têp và chĎ
trü hċi nghĀ ban lãnh đäo mĚ rċng đøn đäi diûn lãnh đäo
các đėn vĀ trĖc thuċc (nøu cĂ) và đäi diûn Ban chçp
hành CĆng đoàn.
- ĐĈi vęi các đėn vĀ sĖ nghiûp thü ngđĘi đēng đæu
đėn vĀ triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ ban lãnh đäo mĚ
200

rċng đøn đäi diûn lãnh đäo các đėn vĀ trĖc thuċc (nøu
cĂ) và đäi diûn Ban chçp hành CĆng đoàn.
- ĐĈi vęi tĉ chēc kinh tø thü ngđĘi đēng đæu tĉ chēc
triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ ban lãnh đäo mĚ rċng đøn
ngđĘi đēng đæu các phāng, ban, phån xđĚng, träm, träi
và đäi diûn Ban chçp hành CĆng đoàn.
- ĐĈi vęi đėn vĀ vď trang nhån dån thü chþ huy đėn
vĀ triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ gćm chþ huy đėn vĀ, đäi
diûn Ban chçp hành CĆng đoàn (nøu cĂ), đäi diûn quån
nhån và chþ huy các đėn vĀ cçp dđęi trĖc tiøp.
- TrđĘng hĜp ngđĘi đēng đæu cė quan, tĉ chēc, đėn
vĀ đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån thü cçp phĂ cĎa ngđĘi đēng đæu cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ.
Trünh tĖ, thĎ tĐc tĉ chēc hċi nghĀ đđĜc thĖc hiûn
nhđ sau:
- Đäi diûn lãnh đäo cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ, chþ
huy đėn vĀ vď trang nhån dån báo cáo tünh hünh và køt
quâ hċi nghĀ lçy Ğ kiøn cĎa cĔ tri nėi cĆng tác đĈi vęi
tĒng ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ.
- Nhĕng ngđĘi dĖ hċi nghĀ thâo luên và biùu thĀ sĖ
tán thành cĎa münh đĈi vęi tĒng ngđĘi đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ bìng hünh thēc giė tay hoðc bă phiøu kýn do hċi
nghĀ quyøt đĀnh. Hċi nghĀ cĔ Tĉ kiùm phiøu gćm tĒ 03
đøn 05 ngđĘi. TrđĘng hĜp quyøt đĀnh biùu quyøt bìng
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hünh thēc bă phiøu kýn thü phiøu gięi thiûu phâi đĂng
dçu cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ đĂ.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân và danh sách ngđĘi
đđĜc gięi thiûu ēng cĔ (theo Méu sĈ 03/BCĐBQH-MT).
Biön bân hċi nghĀ cĔ tri nėi cĆng tác lçy Ğ kiøn v÷
ngđĘi đđĜc cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung đėng dĖ
kiøn gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi phâi đđĜc gĔi
cùng biên bân hċi nghĀ ban lãnh đäo cĎa cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ nhên xòt v÷ ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ
đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam trđęc khi Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē
hai đđĜc tĉ chēc.
Biön bân hċi nghĀ cĔ tri nėi cĆng tác lçy Ğ kiøn v÷
ngđĘi đđĜc cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě đĀa phđėng dĖ
kiøn gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi phâi đđĜc gĔi
cČng biön bân hċi nghĀ ban lãnh đäo cĎa cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ nhên xòt v÷ ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ
đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tþnh trđęc khi Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē
hai đđĜc tĉ chēc.
Biön bân hċi nghĀ cĔ tri nėi cĆng tác lçy Ğ kiøn v÷
ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån phâi đđĜc gĔi cČng biön bân hċi nghĀ ban lãnh đäo
cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ nėi ngđĘi đĂ cĆng tác nhên
xòt v÷ ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đøn Ban ThđĘng
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trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc
Hċi nghĀ hiûp thđėng trđęc khi Hċi nghĀ hiûp thđėng
læn thē hai đđĜc tĉ chēc.
Câu 141. Việc dă kiến, giĆi thiệu ngþąi Āng cā
đäi biểu Hội đồng nhån dån cçp xã ć th n, tổ dån
phố đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
TrđĚng ban cĆng tác Mðt trên phĈi hĜp vęi Chi hċi
trđĚng các đoàn thù hąp vęi Bý thđ Chi bċ, TrđĚng thĆn
hoðc Tĉ trđĚng tĉ dån phĈ đù thâo luên, dĖ kiøn ngđĘi
cĎa thĆn, tĉ dån phĈ gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp xã theo thĆng báo cĎa Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp xã v÷ viûc
phån bĉ sĈ lđĜng và cė cçu, thành phæn.
ThĎ tĐc tĉ chēc cuċc hąp này đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- TrđĚng ban cĆng tác Mðt trên gięi thiûu mĐc
đých, yöu cæu cĎa hċi nghĀ, cĔ Thđ kĞ hċi nghĀ và đąc
thĆng báo cĎa Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp xã v÷ viûc phån bĉ sĈ lđĜng, cė cçu,
thành phæn ngđĘi cĎa thĆn, tĉ dån phĈ đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã; tiöu chuèn
cĎa đäi biùu Hċi đćng nhån dån và nhĕng trđĘng hĜp
khĆng đđĜc ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån theo
quy đĀnh cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu
Hċi đćng nhån dån.
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- TrđĚng ban cĆng tác Mðt trên nöu dĖ kiøn ngđĘi
cĎa thĆn, tĉ dån phĈ đù gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp xã.
- Các thành viön tham gia cuċc hąp thâo luên và
nhên xòt v÷ ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ.
- TrđĚng ban cĆng tác Mðt trên tĉng hĜp Ğ kiøn và
køt luên cuċc hąp.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân cuċc hąp (theo Méu
sĈ 03/HNMT).
Trön cė sĚ køt quâ cĎa cuċc hąp này, TrđĚng ban
cĆng tác Mðt trên phĈi hĜp vęi TrđĚng thĆn hoðc Tĉ
trđĚng tĉ dån phĈ gĔi giçy mĘi cĔ tri Ě thĆn, tĉ dån phĈ
tham dĖ hċi nghĀ cĔ tri gięi thiûu ngđĘi cĎa thĆn, tĉ
dån phĈ ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã.
ĐĈi vęi nėi cĂ dđęi 100 cĔ tri thü tĉ chēc hċi nghĀ
toàn thù cĔ tri và phâi bâo đâm sĈ lđĜng cĔ tri tham dĖ
hċi nghĀ đät ýt nhçt là 50% tĉng sĈ cĔ tri đđĜc triûu têp.
ĐĈi vęi nėi cĂ tĒ 100 cĔ tri trĚ lön thü cĂ thù tĉ chēc hċi
nghĀ toàn thù hoðc hċi nghĀ cĔ tri đäi diûn hċ gia đünh
và phâi bâo đâm cĂ ýt nhçt là 55 cĔ tri tham dĖ hċi
nghĀ. Toàn thù thành viön Ban cĆng tác Mðt trên; TrđĚng
thĆn, PhĂ trđĚng thĆn hoðc Tĉ trđĚng, Tĉ phĂ tĉ dån
phĈ và đäi diûn ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy
ban nhån dån, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp xã đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ này.
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ThĎ tĐc tĉ chēc hċi nghĀ cĔ tri Ě thĆn, tĉ dån phĈ
đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- TrđĚng ban hoðc PhĂ TrđĚng ban cĆng tác Mðt
trên chĎ trü hċi nghĀ cĔ tri, tuyön bĈ lĞ do và gięi thiûu
đäi biùu dĖ hċi nghĀ; gięi thiûu mĐc đých, yöu cæu cĎa
hċi nghĀ; gięi thiûu Thđ kĞ hċi nghĀ đù hċi nghĀ quyøt
đĀnh; báo cáo v÷ sĈ lđĜng cĔ tri đđĜc mĘi, sĈ lđĜng cĔ tri
cĂ mðt.
- NgđĘi chĎ trü hċi nghĀ đąc thĆng báo cĎa Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp xã
v÷ viûc phån bĉ sĈ lđĜng và cė cçu, thành phæn ngđĘi
cĎa thĆn, tĉ dån phĈ đđĜc gięi thiûu ēng cĔ; đąc tiöu
chuèn đäi biùu Hċi đćng nhån dån quy đĀnh täi Đi÷u 7
cĎa Luêt Tĉ chēc chính quy÷n đĀa phđėng và nhĕng
trđĘng hĜp không đđĜc ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån quy đĀnh täi Đi÷u 37 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhân dân.
- Đäi diûn Ban cĆng tác Mðt trên đąc danh sách do
Ban cĆng tác Mðt trên dĖ kiøn nhĕng ngđĘi cĎa thĆn,
tĉ dån phĈ đù gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cçp xã. CĔ tri cĂ thù gięi thiûu thöm ngđĘi ēng cĔ
đù hċi nghĀ xem xòt.
- Hċi nghĀ thâo luên v÷ nhĕng ngđĘi đđĜc gięi
thiûu ēng cĔ.
- Hċi nghĀ quyøt đĀnh biùu quyøt danh sách chýnh
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thēc nhĕng ngđĘi cĎa thĆn, tĉ dån phĈ đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ bìng hünh thēc giė tay hoðc bă phiøu kýn. Hċi
nghĀ cĔ Tĉ kiùm phiøu gćm tĒ 03 đøn 05 ngđĘi. TrđĘng
hĜp hċi nghĀ biùu quyøt bìng hünh thēc giė tay thü Tĉ
kiùm phiøu đøm, týnh køt quâ biùu quyøt đĈi vęi tĒng
ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ. TrđĘng hĜp hċi nghĀ biùu
quyøt bìng hünh thēc bă phiøu kýn thü phiøu týn nhiûm
cĎa cĔ tri phâi đĂng dçu cĎa Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cçp xã hoðc dçu cĎa Ủy ban nhån dån cČng
cçp. Trön phiøu týn nhiûm ghi rĄ hą và tön cĎa nhĕng
ngđĘi đđĜc hċi nghĀ cĔ tri dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ. Nøu
cĂ nhi÷u ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ thü ghi rĄ hą và
tön cĎa nhĕng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ, xøp theo
væn chĕ cái A, B, C... CĔ tri gäch tön ngđĘi đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ mà münh khĆng týn nhiûm và bă vào hām phiøu.
NgđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ là ngđĘi đđĜc trön
50% tĉng sĈ cĔ tri cĂ mðt týn nhiûm. TrđĘng hĜp cĂ
nhi÷u ngđĘi cČng đđĜc trön 50% tĉng sĈ cĔ tri cĂ mðt
týn nhiûm thü ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đđĜc xác
đĀnh theo køt quâ biùu quyøt týnh tĒ cao xuĈng thçp
cho đøn khi đĎ sĈ lđĜng đđĜc phån bĉ; trđĘng hĜp køt
quâ biùu quyøt ngang nhau thü ngđĘi chĎ trü hċi nghĀ
lêp danh sách nhĕng ngđĘi đĂ đù hċi nghĀ biùu quyøt
läi và lçy ngđĘi cĂ køt quâ biùu quyøt cao hėn mà
khĆng cæn phâi đät trön 50% tĉng sĈ cĔ tri cĂ mðt.
TrđĘng hĜp biùu quyøt läi mà køt quâ biùu quyøt vén
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ngang nhau thü viûc cĂ biùu quyøt tiøp hay khĆng do hċi
nghĀ quyøt đĀnh.
- Tĉ trđĚng Tĉ kiùm phiøu cĆng bĈ køt quâ biùu
quyøt.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân hċi nghĀ (theo Méu
sĈ 04/HNCT).
Ban cĆng tác Mðt trên chuyùn biön bân hċi nghĀ cĔ
tri Ě thĆn, tĉ dån phĈ v÷ viûc thâo luên, gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã đøn Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp xã.
Câu 142. Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ hai ć
trung þĄng đối vĆi việc giĆi thiệu ngþąi Āng cā
đäi biểu Quốc hội đþợc tổ chĀc khi nào? Thành
phæn, nội dung và cách thĀc tiến hành Hội nghð?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai Ě trung đėng do
Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam triûu têp, chĎ trü trong khoâng thời gian
từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3
năm 2021 (chêm nhçt là 65 ngày trđęc ngày bæu cĔ) đù
lêp danh sách sė bċ nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi, gĔi lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cđ trč đĈi vęi ngđĘi đđĜc cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu ēng cĔ.
Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ cďng tđėng tĖ nhđ
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Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt gćm: Đoàn ChĎ tĀch
Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, đäi
diûn ban lãnh đäo các tĉ chēc thành viön cĎa Mðt trên.
Đäi diûn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi và Chýnh phĎ đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ.
ThĎ tĐc tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai Ě
trung đėng đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam báo cáo v÷ tünh hünh gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ cĎa các cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung đėng.
Danh sách gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ trünh ra Hċi nghĀ
hiûp thđėng læn thē hai phâi bâo đâm sĈ dđ cæn thiøt
đù hċi nghĀ xem xòt, lĖa chąn lêp danh sách sė bċ
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
- Hċi nghĀ thâo luên, lêp danh sách sė bċ nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi cën cē vào các nċi dung
sau đåy: (1) Tiöu chuèn cĎa đäi biùu QuĈc hċi; (2) Køt
quâ đi÷u chþnh læn thē nhçt cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi v÷ dĖ kiøn cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi
đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi cĎa cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ; (3) Køt quâ thăa thuên täi Hċi nghĀ hiûp
thđėng læn thē nhçt; (4) Hć sė, biön bân cĎa cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi
gĔi đøn; (5) Ý kiøn nhên xòt và týn nhiûm cĎa cĔ tri nėi
cĆng tác hoðc nėi làm viûc đĈi vęi ngđĘi đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
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- Hċi nghĀ bàn kø hoäch tĉ chēc lçy Ğ kiøn nhên xòt
và týn nhiûm cĎa cĔ tri nėi cđ trč đĈi vęi ngđĘi đđĜc cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung đėng gięi thiûu ēng cĔ;
nöu ra các vçn đ÷ cæn xác minh, làm rĄ đĈi vęi nhĕng
ngđĘi ēng cĔ.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân và danh sách sė bċ
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi (theo Méu sĈ
01/BCĐBQH-MT và Méu sĈ 05/BCĐBQH-MT). Biên
bân hċi nghĀ ghi rĄ thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi tham
dĖ, diún biøn, køt quâ hċi nghĀ.
Ngay sau Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai, Đoàn
ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam gĔi biön bân đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy
ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi.
Câu 143. Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ hai ć
tînh, thành phố trăc thuộc Trung þĄng đối vĆi
việc giĆi thiệu ngþąi Āng cā đäi biểu Quốc hội
đþợc tổ chĀc khi nào? Thành phæn, nội dung và
cách thĀc tiến hành Hội nghð?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai Ě đĀa phđėng do
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam
cçp tþnh triûu têp, chĎ trü trong khoâng thĘi gian từ
ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3
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năm 2021 (chêm nhçt là 65 ngày trđęc ngày bæu cĔ) đù
lêp danh sách sė bċ nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi Ě đĀa phđėng, gĔi lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cđ trč đĈi vęi
ngđĘi đđĜc cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu ēng cĔ,
ngđĘi tĖ ēng cĔ và lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cĆng tác (nøu
cĂ) đĈi vęi ngđĘi tĖ ēng cĔ.
Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ cďng tđėng tĖ nhđ
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt gćm: Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, đäi diûn ban
lãnh đäo các tĉ chēc thành viön cĎa Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cČng cçp và đäi diûn Ban ThđĘng trĖc Ủy
ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp huyûn trĖc thuċc.
Đäi diûn Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc
Trung đėng, ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån và Ủy
ban nhån dån cçp tþnh đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ này.
ThĎ tĐc tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai Ě
đĀa phđėng đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tþnh báo cáo v÷ tünh hünh gięi thiûu ngđĘi ēng
cĔ cĎa các cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ và tünh hünh ngđĘi
tĖ ēng cĔ Ě đĀa phđėng (nøu cĂ). Danh sách gięi thiûu
ngđĘi ēng cĔ trünh ra Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai
phâi bâo đâm sĈ dđ cæn thiøt đù hċi nghĀ xem xòt, lĖa
chąn lêp danh sách sė bċ nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi.
210

- Hċi nghĀ thâo luên, lêp danh sách sė bċ nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi cën cē vào các nċi dung
sau đåy: (1) Tiöu chuèn cĎa đäi biùu QuĈc hċi; (2) Køt
quâ đi÷u chþnh læn thē nhçt cĎa Ủy ban ThđĘng vĐ
QuĈc hċi v÷ dĖ kiøn cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi
đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi cĎa cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ; (3) Køt quâ thăa thuên täi Hċi nghĀ hiûp
thđėng læn thē nhçt; (4) Hć sė, biön bân cĎa cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi
gĔi đøn; (5) Ý kiøn nhên xòt và týn nhiûm cĎa cĔ tri nėi
cĆng tác hoðc nėi làm viûc đĈi vęi ngđĘi đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
- Hċi nghĀ bàn kø hoäch tĉ chēc lçy Ğ kiøn nhên xòt
và týn nhiûm cĎa cĔ tri nėi cđ trč đĈi vęi ngđĘi đđĜc cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě đĀa phđėng gięi thiûu ēng cĔ,
ngđĘi tĖ ēng cĔ và lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cĆng tác hoðc
nėi làm viûc (nøu cĂ) đĈi vęi ngđĘi tĖ ēng cĔ; nöu ra các
vçn đ÷ cæn xác minh, làm rĄ đĈi vęi nhĕng ngđĘi ēng cĔ.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân và danh sách sė bċ
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi (theo Méu sĈ
01/BCĐBQH-MT và Méu sĈ 05/BCĐBQH-MT).
- Biön bân Hċi nghĀ hiûp thđėng phâi ghi rõ thành
phæn, sĈ lđĜng ngđĘi tham dĖ, diún biøn, køt quâ hċi
nghĀ và đđĜc gĔi ngay đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia,
Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
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Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam và Ủy ban bæu
cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng.
Câu 144. Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ hai đối
vĆi việc giĆi thiệu ngþąi Āng cā đäi biểu Hội đồng
nhån dån cçp tînh, cçp huyện, cçp xã đþợc tổ
chĀc khi nào? Thành phæn, nội dung và cách thĀc
tiến hành Hội nghð?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai Ě cçp tþnh, cçp
huyûn, cçp xã do Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc hiûp thđėng triûu têp, chĎ
trü trong khoâng thĘi gian từ ngày 15 tháng 3 năm
2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021 (chêm nhçt là
65 ngày trđęc ngày bæu cĔ) đù lêp danh sách sė bċ
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp
münh, gĔi lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cđ trč đĈi vęi ngđĘi đđĜc
cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu ēng cĔ, ngđĘi tĖ ēng
cĔ và lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cĆng tác (nøu cĂ) đĈi vęi ngđĘi
tĖ ēng cĔ, ngđĘi đđĜc thĆn, tĉ dån phĈ gięi thiûu ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã.
Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ cďng tđėng tĖ nhđ
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt gćm: Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, đäi diûn ban
lãnh đäo các tĉ chēc thành viön cĎa Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cČng cçp. Đäi diûn Ủy ban bæu cĔ, ThđĘng
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trĖc Hċi đćng nhån dån và Ủy ban nhån dån cČng cçp
đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ này.
ThĎ tĐc tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai
đù gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng báo cáo v÷ tünh
hünh gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ cĎa các cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ và thĆn, tĉ dån phĈ (đĈi vęi cçp xã), tünh hünh
ngđĘi tĖ ēng cĔ (nøu cĂ). Danh sách gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ trünh ra Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai phâi
bâo đâm sĈ dđ cæn thiøt đù hċi nghĀ xem xòt, lĖa chąn
lêp danh sách sė bċ nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån.
- Hċi nghĀ thâo luên, lêp danh sách sė bċ nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cën cē vào
các nċi dung sau đåy: (1) Tiöu chuèn cĎa đäi biùu Hċi
đćng nhån dån; (2) Køt quâ đi÷u chþnh cĎa ThđĘng trĖc
Hċi đćng nhån dån v÷ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng
ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ; (3) Køt quâ thăa thuên
täi Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt; (4) Hć sė, biön
bân gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
cĎa các cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gĔi đøn; (5) Ý kiøn nhên
xòt và týn nhiûm cĎa cĔ tri nėi cĆng tác đĈi vęi ngđĘi
đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
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- Hċi nghĀ bàn kø hoäch tĉ chēc lçy Ğ kiøn nhên xòt
và týn nhiûm cĎa cĔ tri nėi cđ trč đĈi vęi ngđĘi đđĜc cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu ēng cĔ, ngđĘi tĖ ēng cĔ
và lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cĆng tác (nøu cĂ) cĎa ngđĘi tĖ
ēng cĔ, ngđĘi đđĜc thĆn, tĉ dån phĈ gięi thiûu ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã; nöu ra các vçn đ÷
cæn xác minh, làm rĄ đĈi vęi nhĕng ngđĘi ēng cĔ.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân và danh sách sė bċ
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
(theo Méu sĈ 01/BCĐBHĐND-MT và Méu sĈ 05/BCĐB
HĐND-MT).
Ngay sau Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai, Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp
tþnh gĔi biön bân và danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh đøn Hċi đćng bæu
cĔ quĈc gia, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Chýnh phĎ,
Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam và
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban bæu cĔ cČng
cçp; Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp huyûn, cçp xã gĔi biön bân và danh sách
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
münh đøn ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban
nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp
trön trĖc tiøp và ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy
ban bæu cĔ cČng cçp.
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Câu 145. Hội nghð lçy ý kiến cā tri nĄi cþ trú
đối vĆi ngþąi Āng cā đäi biểu Quốc hội, đäi biểu
Hội đồng nhån dån đþợc tiến hành nhþ thế nào?
Trâ lời:
Ngay sau Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai, Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp
tþnh tĉ chēc hąp vęi đäi diûn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp huyûn, cçp xã nėi cĂ
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi cđ trč và đäi diûn cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ cĂ ngđĘi ēng cĔ đù hđęng dén viûc
tĉ chēc lçy Ğ kiøn nhên xòt và týn nhiûm cĎa cĔ tri.
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng hąp vęi ngđĘi
phĐ trách cĆng tác tĉ chēc cán bċ cĎa các cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ cĂ ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån; đäi diûn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp dđęi trĖc tiøp (đĈi vęi cçp xã thü mĘi
các TrđĚng ban cĆng tác Mðt trên trön đĀa bàn), ChĎ
tĀch Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp xã nėi cĂ
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh, cçp
huyûn cđ trč đù hđęng dén viûc tĉ chēc lçy Ğ kiøn cĔ tri
nėi cđ trč đĈi vęi nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cĂ tön trong danh sách sė bċ; lçy Ğ kiøn cĔ tri
nėi cĆng tác (nøu cĂ) đĈi vęi ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån và ngđĘi đđĜc thĆn, tĉ dån phĈ gięi
thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã.
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Viûc tĉ chēc hċi nghĀ lçy Ğ kiøn nhên xòt và týn
nhiûm cĎa cĔ tri nėi cđ trč đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi, ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån và cĔ tri nėi cĆng tác (nøu cĂ) đĈi vęi ngđĘi tĖ ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån, ngđĘi đđĜc thĆn, tĉ dån phĈ gięi thiûu ēng
cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã đđĜc thĖc hiûn
trong khoâng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm
2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 (tĒ sau khi køt
thčc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai đøn trđęc khi bít
đæu Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba).
Hċi nghĀ cĔ tri nėi cđ trč đù lçy Ğ kiøn đĈi vęi ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån
(gćm ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ và ngđĘi tĖ ēng cĔ)
đđĜc tĉ chēc täi thĆn, tĉ dån phĈ nėi ngđĘi ēng cĔ
thđĘng trč hoðc täm trč. TrđĘng hĜp khĆng xác đĀnh
đđĜc nėi thđĘng trč hoðc nėi täm trč thü tĉ chēc hċi
nghĀ cĔ tri täi thĆn, tĉ dån phĈ nėi ngđĘi ēng cĔ đang
sinh sĈng. TrđĘng hĜp ngđĘi ēng cĔ cđ trč täi khu
chung cđ, khu đĆ thĀ chđa cĂ tĉ dån phĈ thü tĉ chēc hċi
nghĀ cĔ tri täi khu chung cđ hoðc khu đĆ thĀ nėi ngđĘi
đĂ sinh sĈng đù lçy Ğ kiøn đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ.
Hünh thēc tĉ chēc hċi nghĀ cĔ tri nėi cđ trč đđĜc
thĖc hiûn nhđ sau:
- ĐĈi vęi nėi cĂ dđęi 100 cĔ tri thü tĉ chēc hċi nghĀ
toàn thù cĔ tri đù lçy Ğ kiøn v÷ ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
216

QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån và phâi bâo đâm
sĈ lđĜng cĔ tri tham dĖ hċi nghĀ đät ýt nhçt là 50% tĉng
sĈ cĔ tri đđĜc triûu têp.
- ĐĈi vęi nėi cĂ tĒ 100 cĔ tri trĚ lön thü cĂ thù tĉ
chēc hċi nghĀ toàn thù hoðc hċi nghĀ cĔ tri đäi diûn hċ
gia đünh và phâi bâo đâm cĂ ýt nhçt là 55 cĔ tri tham
dĖ hċi nghĀ.
- ChĎ tĀch, PhĂ ChĎ tĀch Hċi đćng nhån dån cçp
xã, ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån, đäi diûn cė quan, tĉ chēc, đėn
vĀ, thĆn, tĉ dån phĈ đã gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đđĜc mĘi
tham dĖ hċi nghĀ.
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp xã phĈi hĜp vęi Ủy ban nhån dån cČng cçp
triûu têp và chĎ trü hċi nghĀ. TrđĚng ban cĆng tác Mðt
trên phĈi hĜp vęi TrđĚng thĆn, Tĉ trđĚng tĉ dån phĈ
lêp danh sách và mĘi cĔ tri đøn dĖ hċi nghĀ. TrđĘng hĜp
tĉ chēc hċi nghĀ cĔ tri täi khu chung cđ hoðc khu đĆ thĀ
chđa đđĜc tách hay thành lêp tĉ dån phĈ riöng thü
TrđĚng ban cĆng tác Mðt trên đang phĐ trách đĀa bàn
nėi cĂ khu chung cđ, khu đĆ thĀ phĈi hĜp vęi Ban quân
trĀ hoðc Ban quân lĞ khu chung cđ, Ban quân trĀ khu
đĆ thĀ (nøu cĂ) lêp danh sách và mĘi cĔ tri cđ trč täi tāa
nhà khu chung cđ hoðc khu đĆ thĀ đøn dĖ hċi nghĀ.
ThĎ tĐc tĉ chēc hċi nghĀ cĔ tri nėi cđ trč đđĜc thĖc
hiûn nhđ sau:
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- NgđĘi chĎ trü hċi nghĀ tuyön bĈ lĞ do, gięi thiûu
đäi biùu dĖ hċi nghĀ. NgđĘi chĎ trü cĂ trách nhiûm sau
đåy:
+ Gięi thiûu mĐc đých, yöu cæu cĎa hċi nghĀ.
+ Gięi thiûu Thđ kĞ hċi nghĀ đù hċi nghĀ quyøt đĀnh.
+ Báo cáo v÷ sĈ lđĜng cĔ tri đđĜc mĘi, sĈ lđĜng cĔ
tri cĂ mðt.
+ Gięi thiûu danh sách ngđĘi ēng cĔ.
+ Đąc tiöu chuèn cĎa đäi biùu QuĈc hċi quy đĀnh
täi Đi÷u 22 cĎa Luêt Tĉ chēc QuĈc hċi (đĈi vęi hċi nghĀ
cĔ tri lçy ý kiøn v÷ ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi),
tiêu chuèn cĎa đäi biùu Hċi đćng nhân dân quy đĀnh
täi Đi÷u 7 cĎa Luêt Tĉ chēc chính quy÷n đĀa phđėng (đĈi
vęi hċi nghĀ cĔ tri lçy ý kiøn v÷ ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån) và nhĕng trđĘng hĜp khĆng đđĜc
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån
quy đĀnh täi Đi÷u 37 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhân dân.
- Thđ kĞ hċi nghĀ đąc tiùu sĔ tĂm tít cĎa tĒng
ngđĘi ēng cĔ.
- CĔ tri phát biùu Ğ kiøn đĈi vęi tĒng ngđĘi ēng cĔ.
CĔ tri đĈi chiøu vęi tiöu chuèn cĎa đäi biùu QuĈc hċi,
đäi biùu Hċi đćng nhån dån, nhên xòt, bày tă sĖ týn
nhiûm đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ.
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- NgđĘi ēng cĔ phát biùu.
- Đäi diûn cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ phát biùu Ğ kiøn.
- Hċi nghĀ biùu quyøt bìng hünh thēc giė tay hoðc
bă phiøu kýn. Hċi nghĀ cĔ Tĉ kiùm phiøu gćm tĒ 03 đøn
05 ngđĘi. TrđĘng hĜp hċi nghĀ biùu quyøt bìng hünh
thēc giė tay thü Tĉ kiùm phiøu đøm, týnh køt quâ biùu
quyøt đĈi vęi tĒng ngđĘi ēng cĔ. TrđĘng hĜp hċi nghĀ
biùu quyøt bìng hünh thēc bă phiøu kýn thü phiøu týn
nhiûm cĎa cĔ tri nėi cĆng tác phâi đĂng dçu cĎa cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ hoðc Ban chçp hành CĆng đoàn
cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ đĂ; phiøu týn nhiûm cĎa cĔ
tri nėi cđ trč phâi đĂng dçu cĎa Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp xã hoðc cĎa Ủy ban nhån dån cČng
cçp. Trön phiøu týn nhiûm ghi rĄ hą và tön ngđĘi ēng
cĔ. Nøu cĂ nhi÷u ngđĘi ēng cĔ thü ghi rĄ hą và tön cĎa
nhĕng ngđĘi ēng cĔ, xøp theo væn chĕ cái A, B, C... CĔ
tri gäch tön ngđĘi ēng cĔ mà münh khĆng týn nhiûm và
bă vào hām phiøu.
- Tĉ trđĚng Tĉ kiùm phiøu cĆng bĈ køt quâ biùu
quyøt.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân hċi nghĀ cĔ tri (theo
Méu sĈ 02/HNCT).
Biön bân hċi nghĀ cĔ tri phâi ghi rĄ thành phæn, sĈ
lđĜng ngđĘi tham dĖ, diún biøn, køt quâ hċi nghĀ; trong
đĂ, phâi ghi rĄ tĉng sĈ cĔ tri đđĜc triûu têp, sĈ lđĜng cĔ
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tri cĂ mðt, Ğ kiøn phát biùu và sĖ týn nhiûm cĎa cĔ tri
đĈi vęi tĒng ngđĘi ēng cĔ.
Biön bân hċi nghĀ cĔ tri nėi cđ trč lçy Ğ kiøn v÷
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ Ě trung đėng gięi thiûu phâi đđĜc gĔi đøn Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam; biön bân hċi nghĀ cĔ tri nėi cđ trč lçy Ğ kiøn v÷
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ Ě đĀa phđėng gięi thiûu, ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi phâi đđĜc gĔi đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh ngay sau khi køt
thčc hċi nghĀ cĔ tri.
Biön bân hċi nghĀ cĔ tri nėi cđ trč lçy Ğ kiøn v÷
ngđĘi đđĜc cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån, biön bân hċi nghĀ cĔ tri lçy Ğ
kiøn v÷ ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dân
phâi đđĜc gĔi đøn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc hċi nghĀ hiûp thđėng
ngay sau khi køt thčc hċi nghĀ cĔ tri.
Câu 146. Việc xác minh và trâ ląi các vý việc
mà cā tri nêu đối vĆi ngþąi Āng cā đäi biểu Quốc
hội, đäi biểu Hội đồng nhån dån đþợc thăc hiện
nhþ thế nào?
Trâ lời:
Trong quá trünh lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cđ trč (đĈi vęi
tçt các nhĕng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ) và lçy Ğ
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kiøn cĔ tri nėi cĆng tác (nøu cĂ) (đĈi vęi nhĕng ngđĘi tĖ
ēng cĔ, ngđĘi đđĜc thĆn, tĉ dån phĈ gięi thiûu ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã), nøu phát sinh các
vçn đ÷, vĐ viûc mà cĔ tri nöu ra cæn phâi đđĜc kiùm tra,
xác minh thü viûc xác minh và trâ lĘi v÷ các vĐ viûc do
cĔ tri nöu đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- ĐĈi vęi vĐ viûc Ě nėi cĆng tác thü cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ trĖc tiøp quân lĞ ngđĘi ēng cĔ cĂ trách nhiûm
xác minh và trâ lĘi bìng vën bân cho Ban ThđĘng trĖc
Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp
tþnh (đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi); Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ
chēc hċi nghĀ hiûp thđėng (đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån).
TrđĘng hĜp ngđĘi ēng cĔ là ngđĘi đēng đæu cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ thü cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ cçp
trön trĖc tiøp cĂ trách nhiûm xác minh và trâ lĘi. Nøu
cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ khĆng cĂ cçp trön trĖc tiøp
quân lĞ thü cė quan cĂ thèm quy÷n ra quyøt đĀnh,
thành lêp cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ đĂ cĂ trách nhiûm
xác minh và trâ lĘi.
- ĐĈi vęi vĐ viûc Ě khu dån cđ thü cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ cĂ trách nhiûm phĈi hĜp
vęi Ủy ban nhån dån cçp xã xác minh và trâ lĘi bìng
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vën bân cho Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Trung đėng Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh (đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi); Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng
(đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån).
- ĐĈi vęi ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi thü Ủy
ban bæu cĔ Ě tþnh cĂ trách nhiûm phĈi hĜp vęi cė quan,
tĉ chēc, đėn vĀ trĖc tiøp quân lĞ ngđĘi đĂ hoðc Ủy ban
nhån dån cçp xã nėi ngđĘi đĂ cđ trč xác minh và trâ lĘi
bìng vën bân cho Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp tþnh. ĐĈi vęi ngđĘi tĖ ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån thü Ủy ban bæu cĔ cĂ trách
nhiûm phĈi hĜp vęi cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ trĖc tiøp
quân lĞ ngđĘi đĂ hoðc Ủy ban nhån dån cçp xã nėi ngđĘi
đĂ cđ trč xác minh và trâ lĘi bìng vën bân cho Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ
chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng.
Chậm nhçt là ngày 13 tháng 4 năm 2021 (40 ngày
trđęc ngày bæu cĔ và trđęc khi tiøn hành Hċi nghĀ
hiûp thđėng læn thē ba), viûc xác minh và trâ lĘi v÷
các vĐ viûc mà cĔ tri nöu đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån phâi đđĜc tiøn
hành xong.
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Câu 147. Ủy ban Thþąng vý Quốc hội điều
chînh læn thĀ hai về cĄ cçu, thành phæn, số lþợng
ngþąi cûa cĄ quan, tổ chĀc, đĄn vð ć trung þĄng
và đða phþĄng đþợc giĆi thiệu Āng cā đäi biểu
Quốc hội đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Viûc Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi đi÷u chþnh læn
thē hai v÷ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung đėng và đĀa phđėng đđĜc
gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi là nhìm bâo đâm cė
cçu, thành phæn ngđĘi đđĜc gięi thiûu đáp ēng đđĜc
yöu cæu mà luêt đã quy đĀnh (v÷ sĈ ngđĘi ēng cĔ là
ngđĘi dån tċc thiùu sĈ, là phĐ nĕ), bâo đâm tğ lû cån đĈi
ngđĘi ēng cĔ là ngđĘi tró tuĉi, ngđĘi ngoài Đâng, ngđĘi
đäi diûn cho các cė quan, tĉ chēc Ě trung đėng vęi đĀa
phđėng, ngđĘi đäi diûn cho các cė cçu ngành ngh÷ trong
xã hċi... và phČ hĜp vęi tünh hünh thĖc tø, sĈ lđĜng, chçt
lđĜng cĎa ngđĘi ēng cĔ trong cuċc bæu cĔ này.
Do đĂ, sau khi nhên đđĜc biön bân cĎa Hċi nghĀ
hiûp thđėng læn thē hai Ě trung đėng và đĀa phđėng v÷
danh sách sė bċ nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi
do Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng gĔi
đøn và cën cē vào køt quâ Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē
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hai, chậm nhçt là ngày 29 tháng 3 năm 2021 (55 ngày
trđęc ngày bæu cĔ), Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi đi÷u
chþnh læn thē hai cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi
cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung đėng và đĀa phđėng
đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
Câu 148. Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ ba ć
trung þĄng đối vĆi việc giĆi thiệu ngþąi Āng cā
đäi biểu Quốc hội đþợc tổ chĀc khi nào? Thành
phæn, nội dung và cách thĀc tiến hành Hội nghð?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba Ě trung đėng do
Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam triûu têp, chĎ trü trong khoâng thời gian
từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4
năm 2021 (chêm nhçt là 35 ngày trđęc ngày bæu cĔ) đù
lĖa chąn, lêp danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi Ě trung đėng.
Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ cďng tđėng tĖ nhđ
các Hċi nghĀ hiûp thđėng læn trđęc đĂ gćm: Đoàn ChĎ
tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam,
đäi diûn ban lãnh đäo các tĉ chēc thành viön cĎa Mðt
trên. Đäi diûn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi và Chýnh phĎ đđĜc mĘi tham dĖ
hċi nghĀ.
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ThĎ tĐc tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba Ě
trung đėng đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam báo cáo v÷ tünh hünh, køt quâ tĉ chēc lçy
Ğ kiøn nhên xòt và sĖ týn nhiûm cĎa cĔ tri nėi công tác,
nėi cđ trč đĈi vęi nhĕng ngđĘi ēng cĔ, trong đĂ nöu rĄ
nhĕng trđĘng hĜp cæn xem xòt do cĂ vĐ viûc cĔ tri nöu
và danh sách ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi. Nhĕng trđĘng hĜp ngđĘi ēng cĔ khĆng đät
sĖ týn nhiûm cĎa trön 50% tĉng sĈ cĔ tri tham dĖ täi hċi
nghĀ cĔ tri nėi cđ trč thü khĆng đđa vào danh sách gięi
thiûu täi Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba, trĒ trđĘng
hĜp đðc biût cæn báo cáo rĄ đù Hċi nghĀ hiûp thđėng
xem xòt, quyøt đĀnh.
TrđĘng hĜp đðc biût là nhĕng ngđĘi cĂ đĎ đi÷u
kiûn, tiöu chuèn dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi nhđng do đi÷u kiûn cĆng tác đðc thČ ýt tiøp
xčc vęi cĔ tri và Nhån dån nėi cđ trč nön khĆng đät
đđĜc trön 50% tĉng sĈ phiøu týn nhiûm cĎa cĔ tri tham
dĖ hċi nghĀĖ
- Hċi nghĀ tiøn hành thâo luên, lĖa chąn, lêp danh
sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
TrđĘng hĜp khĆng thăa thuên đđĜc thü hċi nghĀ
quyøt đĀnh biùu quyøt bìng hünh thēc giė tay hoðc bă
phiøu kýn. Hċi nghĀ cĔ Tĉ kiùm phiøu gćm tĒ 03 đøn 05
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ngđĘi. TrđĘng hĜp quyøt đĀnh biùu quyøt bìng hünh
thēc bă phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi cĂ dçu cĎa
Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam. Chþ
các đäi biùu thuċc thành phæn Hċi nghĀ hiûp thđėng cĂ
mðt täi hċi nghĀ męi đđĜc quy÷n biùu quyøt.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân và danh sách nhĕng
ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi (theo
Méu sĈ 01/BCĐBQH-MT và Méu sĈ 05/BCĐBQH-MT).
Chậm nhçt là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 ngày
trđęc ngày bæu cĔ), Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Trung
đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam gĔi biên bân Hċi nghĀ
hiûp thđėng læn thē ba và danh sách nhĕng ngđĘi đĎ
tiêu chuèn ēng cĔ đđĜc Đoàn ChĎ tĀch Ủy ban Trung
đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam gięi thiûu ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia và Ủy ban
ThđĘng vĐ QuĈc hċi.
Câu 149. Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ ba ć
tînh, thành phố trăc thuộc Trung þĄng đối vĆi
việc giĆi thiệu ngþąi Āng cā đäi biểu Quốc hội
đþợc tổ chĀc khi nào? Thành phæn, nội dung và
cách thĀc tiến hành?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba Ě đĀa phđėng do
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam
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cçp tþnh triûu têp, chĎ trü trong khoâng thời gian từ
ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4
năm 2021 (chêm nhçt là 35 ngày trđęc ngày bæu cĔ) đù
lĖa chąn, lêp danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi Ě đĀa phđėng.
Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ cďng tđėng tĖ nhđ
các Hċi nghĀ hiûp thđėng læn trđęc đĂ gćm: Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, đäi diûn ban
lãnh đäo các tĉ chēc thành viön cĎa Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cČng cçp và đäi diûn Ban ThđĘng trĖc Ủy
ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp huyûn trĖc thuċc.
Đäi diûn Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc
Trung đėng, ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån và Ủy
ban nhån dån cçp tþnh đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ này.
ThĎ tĐc tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba Ě
đĀa phđėng đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tþnh báo cáo v÷ tünh hünh, køt quâ tĉ chēc lçy
Ğ kiøn nhên xòt và sĖ týn nhiûm cĎa cĔ tri nėi cĆng tác,
nėi cđ trč đĈi vęi nhĕng ngđĘi ēng cĔ, trong đĂ cæn nöu
rĄ nhĕng trđĘng hĜp cæn xem xòt do cĂ vĐ viûc cĔ tri
nêu và danh sách ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi. Danh sách gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ
trünh Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba phâi bâo đâm cĂ
sĈ dđ lęn hėn sĈ dđ tĈi thiùu theo quy đĀnh cĎa Luêt
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Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån
dân. Nhĕng trđĘng hĜp ngđĘi ēng cĔ khĆng đät sĖ týn
nhiûm cĎa trön 50% tĉng sĈ cĔ tri tham dĖ täi hċi nghĀ
cĔ tri nėi cđ trč thü khĆng đđa vào danh sách gięi thiûu
täi Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba, trĒ trđĘng hĜp đðc
biût cæn báo cáo rĄ đù Hċi nghĀ hiûp thđėng xem xòt,
quyøt đĀnh.
TrđĘng hĜp đðc biût là nhĕng ngđĘi cĂ đĎ đi÷u
kiûn, tiöu chuèn dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi nhđng do đi÷u kiûn cĆng tác đðc thČ ýt tiøp
xčc vęi cĔ tri và Nhån dån nėi cđ trč nön khĆng đät
đđĜc trön 50% tĉng sĈ phiøu týn nhiûm cĎa cĔ tri tham
dĖ hċi nghĀĖ
- Hċi nghĀ tiøn hành thâo luên, lĖa chąn, lêp danh
sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi.
TrđĘng hĜp khĆng thăa thuên đđĜc thü hċi nghĀ
quyøt đĀnh biùu quyøt bìng hünh thēc giė tay hoðc bă
phiøu kýn. Hċi nghĀ cĔ Tĉ kiùm phiøu gćm tĒ 03 đøn 05
ngđĘi. TrđĘng hĜp quyøt đĀnh biùu quyøt bìng hünh
thēc bă phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi đĂng dçu
cĎa Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh. Chþ
các đäi biùu thuċc thành phæn Hċi nghĀ hiûp thđėng cĂ
mðt täi hċi nghĀ męi đđĜc quy÷n biùu quyøt.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân và danh sách nhĕng
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ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi (theo
Méu sĈ 01/BCĐBQH-MT và Méu sĈ 05/BCĐBQH-MT).
Chậm nhçt là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 ngày
trđęc ngày bæu cĔ), Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh gĔi biön bân Hċi nghĀ hiûp
thđėng læn thē ba Ě đĀa phđėng cČng danh sách nhĕng
ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đđĜc Ban ThđĘng trĖc Ủy
ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh gięi thiûu ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy
ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban
Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam và Ủy ban bæu
cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng.
Câu 150. Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ ba đối
vĆi việc giĆi thiệu ngþąi Āng cā đäi biểu Hội đồng
nhån dån cçp tînh, cçp huyện, cçp xã đþợc tổ
chĀc khi nào? Thành phæn, nội dung và cách thĀc
tiến hành Hội nghð?
Trâ lời:
Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba Ě cçp tþnh, cçp
huyûn, cçp xã do Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc hiûp thđėng triûu têp, chĎ
trì trong khoâng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm
2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 (chêm nhçt là 35
ngày trđęc ngày bæu cĔ) đù lĖa chąn, lêp danh sách
nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån Ě cçp münh.
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Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ cďng tđėng tĖ nhđ
các Hċi nghĀ hiûp thđėng læn trđęc đĂ gćm: Ban
ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, đäi
diûn ban lãnh đäo các tĉ chēc thành viön cĎa Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp. Đäi diûn Ủy ban bæu cĔ,
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån và Ủy ban nhån dån
cČng cçp đđĜc mĘi tham dĖ hċi nghĀ này.
ThĎ tĐc tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba đù
gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tĉ chēc hċi nghĀ hiûp thđėng báo cáo v÷ tünh
hünh, køt quâ tĉ chēc lçy Ğ kiøn nhên xòt và sĖ týn
nhiûm cĎa cĔ tri nėi cĆng tác, nėi cđ trč đĈi vęi nhĕng
ngđĘi ēng cĔ, trong đĂ cæn nöu rĄ nhĕng trđĘng hĜp
cæn xem xòt do cĂ vĐ viûc cĔ tri nöu và danh sách ngđĘi
đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dân. Danh sách gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ trünh Hċi nghĀ
hiûp thđėng læn thē ba phâi bâo đâm cĂ sĈ dđ lęn hėn
sĈ dđ tĈi thiùu theo quy đĀnh cĎa Luêt. Nhĕng trđĘng
hĜp ngđĘi ēng cĔ khĆng đät sĖ týn nhiûm cĎa trön 50%
tĉng sĈ cĔ tri tham dĖ täi hċi nghĀ cĔ tri nėi cđ trč thü
khĆng đđa vào danh sách gięi thiûu täi Hċi nghĀ hiûp
thđėng læn thē ba, trĒ trđĘng hĜp đðc biût cæn báo cáo
rõ đù Hċi nghĀ hiûp thđėng xem xòt, quyøt đĀnh.
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TrđĘng hĜp đðc biût là nhĕng ngđĘi cĂ đĎ đi÷u
kiûn, tiöu chuèn dĖ kiøn gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån nhđng do đi÷u kiûn cĆng tác đðc thČ ýt
tiøp xčc vęi cĔ tri và Nhån dån nėi cđ trč nön khĆng
đät đđĜc trön 50% tĉng sĈ phiøu týn nhiûm cĎa cĔ tri
tham dĖ hċi nghĀĖ
- Hċi nghĀ tiøn hành thâo luên, lĖa chąn, lêp danh
sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån.
TrđĘng hĜp khĆng thăa thuên đđĜc thü hċi nghĀ
quyøt đĀnh biùu quyøt bìng hünh thēc giė tay hoðc bă
phiøu kýn. Hċi nghĀ cĔ Tĉ kiùm phiøu gćm tĒ 03 đøn 05
ngđĘi. TrđĘng hĜp quyøt đĀnh biùu quyøt bìng hünh
thēc bă phiøu kýn thü phiøu biùu quyøt phâi đĂng dçu
cĎa Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc Hċi
nghĀ hiûp thđėng. Chþ các đäi biùu thuċc thành phæn
Hċi nghĀ hiûp thđėng cĂ mðt täi hċi nghĀ męi đđĜc
quy÷n biùu quyøt.
- Hċi nghĀ thĆng qua biön bân và danh sách nhĕng
ngđĘi đĎ tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
(theo Méu sĈ 01/BCĐBHĐND-MT và Méu sĈ 05/BCĐB
HĐND-MT).
Chậm nhçt là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 ngày
trđęc ngày bæu cĔ), Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên
Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh gĔi biön bân Hċi nghĀ hiûp
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thđėng læn thē ba và danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu
chuèn ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh đøn
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi,
Chýnh phĎ, Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam và ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban bæu
cĔ cČng cçp; Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cçp huyûn, cçp xã gĔi biön bân Hċi nghĀ hiûp
thđėng læn thē ba và danh sách nhĕng ngđĘi đĎ tiöu
chuèn ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cČng cçp đøn
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban nhån dån, Ủy
ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp trön trĖc tiøp và
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban bæu cĔ cČng cçp.
Câu 151. Sau khi đã hết thąi hän tổ chĀc Hội
nghð hiệp thþĄng læn thĀ hai thì cò thể bổ sung
hoðc thay đổi danh sách sĄ bộ nhĂng ngþąi Āng
cā đäi biểu Quốc hội, Āng cā đäi biểu Hội đồng
nhån dån để đþa ra Hội nghð hiệp thþĄng læn thĀ
ba đþợc kh ng?
Trâ lời:
Ngày 14 tháng 3 năm 2021 (70 ngày trđęc ngày
bæu cĔ) là thĘi hän cuĈi cČng đù cĆng dån hoàn thành
viûc nċp hć sė ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån (bao gćm câ ngđĘi đđĜc gięi thiûu
ēng cĔ và ngđĘi tĖ ēng cĔ).
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
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nhån dån quy đĀnh chêm nhçt là 65 ngày trđęc ngày
bæu cĔ phâi tĉ chēc xong Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē
hai. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai cën cē vào tiöu
chuèn đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån,
cė cçu thành phæn và sĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi, đäi
biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu cĎa các cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ đã đđĜc Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi hoðc
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån cČng cçp đi÷u chþnh
læn thē nhçt đù lêp danh sách sė bċ nhĕng ngđĘi ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån và gĔi lçy Ğ kiøn nhên xòt và týn nhiûm cĎa cĔ tri
nėi cđ trč; đĈi vęi ngđĘi tĖ ēng cĔ thü cān đđĜc gĔi lçy Ğ
kiøn nhên xòt và týn nhiûm cĎa cĔ tri nėi ngđĘi đĂ làm
viûc (nøu cĂ). Do đĂ, khi thĘi hän tĉ chēc Hċi nghĀ hiûp
thđėng læn thē hai đã høt thü khĆng thù cān thĘi gian
đù nċp bĉ sung hć sė ēng cĔ męi đđĜc nĕa. BĚi vêy, viûc
bĉ sung ngđĘi ēng cĔ vào danh sách sė bċ ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu QuĈc hċi hoðc danh sách sė bċ ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån sau ngày 14 tháng 3 nëm
2021 là khĆng thù thĖc hiûn đđĜc.
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Phần thứ sáu
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
Câu 152. Trách nhiệm cûa các cĄ quan, tổ chĀc
trong việc chî đäo c ng tác th ng tin, tuyên truyền,
vên động bæu cā đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Trách nhiûm cĎa các cė quan, tĉ chēc trong viûc chþ
đäo cĆng tác thĆng tin, tuyön truy÷n, vên đċng bæu cĔ
đđĜc phån cĆng cĐ thù nhđ sau:
- Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia chþ đäo cĆng tác thĆng
tin, tuyön truy÷n và vên đċng bæu cĔ trong phäm vi câ
nđęc; Ủy ban bæu cĔ các cçp chþ đäo thĖc hiûn cĆng tác
thĆng tin, tuyön truy÷n, vên đċng bæu cĔ và giâi quyøt
khiøu näi, tĈ cáo v÷ vên đċng bæu cĔ Ě đĀa phđėng.
- Các cė quan báo chý Ě trung đėng cĂ trách nhiûm
đđa tin v÷ quá trünh tĉ chēc cĆng tác bæu cĔ, tünh hünh
vên đċng bæu cĔ trong phäm vi câ nđęc. Các cė quan
thĆng tin đäi chčng cĎa đĀa phđėng cĂ trách nhiûm đđa
tin v÷ hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri, trâ lĘi phăng vçn cĎa
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån và viûc vên đċng bæu cĔ Ě đĀa phđėng.
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- Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tþnh cĂ trách nhiûm tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc
cĔ tri cho ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi. Ban thđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh, cçp
huyûn, cçp xã cĂ trách nhiûm tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc
cĔ tri cho ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
münh. Ủy ban nhån dån các cçp cĂ trách nhiûm phĈi
hĜp vęi Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cČng cçp trong viûc tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri
cho ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån.
- Cė quan nhà nđęc, tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc
chýnh trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, đėn vĀ sĖ nghiûp, tĉ
chēc kinh tø, đėn vĀ vď trang nhån dån và chýnh quy÷n
đĀa phđėng trong phäm vi nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa
münh täo đi÷u kiûn cho ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi,
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån tiøp xčc vęi cĔ tri Ě
cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ, đĀa phđėng münh.
Câu 153. Việc tổ chĀc tuyên truyền về cuộc bæu
cā nhìm mýc đích gì?
Trâ lời:
Viûc tuyön truy÷n v÷ cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm
kĝ 2021-2026 cĂ các mĐc đých sau đåy:
- Tuyön truy÷n såu rċng, täo sĖ thĈng nhçt v÷
nhên thēc, tđ tđĚng chýnh trĀ và hành đċng trong
235

Đâng, sĖ đćng thuên trong xã hċi đù tĉ chēc cuċc bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 đät køt quâ cao,
bâo đâm dån chĎ, bünh đîng, đčng pháp luêt, an toàn,
tiøt kiûm và thĖc sĖ là ngày hċi cĎa toàn dån.
- ThĆng qua tuyön truy÷n bæu cĔ gĂp phæn tých cĖc
vào viûc xåy dĖng Đâng và hû thĈng chýnh trĀ trong
säch, vĕng mänh, cĎng cĈ và hoàn thiûn Nhà nđęc pháp
quy÷n xã hċi chĎ nghÿa cĎa Nhân dân, do Nhân dân, vì
Nhân dân; cĉ vď, đċng viên toàn Đâng, toàn dân và
toàn quån đoàn køt, sáng täo, quyøt tåm thĖc hiûn
thíng lĜi NghĀ quyøt đäi hċi Đâng các cçp nhiûm kĝ
2020 - 2025 và NghĀ quyøt Đäi hċi đäi biùu toàn quĈc
læn thē XIII cĎa Đâng.
Câu 154. Việc tuyên truyền về cuộc bæu cā cæn
têp trung vào các nội dung nào?
Trâ lời:
Viûc tuyön truy÷n v÷ cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khóa XV và đäi biùu Hċi đćng; nhân dân các cçp nhiûm
kĝ 2021-2026 cæn têp trung vào các nċi dung sau đåy:
1. Tuyön truy÷n, nöu bêt mĐc đých, Ğ nghÿa, tæm
quan trąng cĎa cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khóa XV
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 20212026; phån tých, làm rĄ bĈi cânh diún ra sĖ kiûn chýnh
trĀ quan trąng này, đĂ là đçt nđęc ta sau 35 nëm đĉi
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męi đã đät đđĜc nhi÷u thành tĖu trön mąi lÿnh vĖc đĘi
sĈng cďng nhđ vđĜt qua nhĕng khĂ khën, thách thēc,
nhçt là tĒ dĀch bûnh Covid - 19 cĎa nëm 2020.
2. Quán triût đæy đĎ, såu síc chĎ trđėng, quan điùm
lãnh đäo, chþ đäo cĎa Đâng, Nhà nđęc v÷ cuċc bæu cĔ
đđĜc nöu trong các chþ thĀ cĎa Bċ Chýnh trĀ, ThĎ tđęng
Chýnh phĎ (Chþ thĀ sĈ 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 nëm
2020 cĎa Bċ Chýnh trĀ v÷ Lãnh đäo cuċc bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các
cçp nhiûm kĝ 2021-2026; Chþ thĀ sĈ 02/CT-TTg ngày 14
tháng 01 nëm 2021 cĎa ThĎ tđęng Chýnh phĎ v÷ Tĉ
chēc cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu
Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026); các
vën bân chþ đäo, hđęng dén cĎa các cė quan chēc nëng
các cçp, nhđ Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi (NghĀ quyøt
sĈ 1185/NQ-UBTVQH14 v÷ dĖ kiøn sĈ lđĜng, cė cçu,
thành phæn đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, NghĀ quyøt sĈ
1186/NQ-UBTVQH14 v÷ viûc hđęng dén tĉ chēc hċi
nghĀ cĔ tri, viûc gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp xã Ě thĆn, tĉ dån phĈ, viûc hiûp
thđėng, gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ, lêp danh sách ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån
dån trong bæu cĔ bĉ sung, NghĀ quyøt sĈ 1187/NQUBTVQH14 v÷ dĖ kiøn cė cçu, thành phæn, phån bĉ sĈ
lđĜng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026Ė), Ủy ban Kiùm
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tra Trung đėng Đâng (Hđęng dén sĈ 13-HD/UBKTTW
ngày 02 tháng 12 nëm 2020 v÷ giâi quyøt tĈ cáo, khiøu
näi v÷ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu
Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 cĎa
cçp Ďy, tĉ chēc đâng, Ủy ban kiùm tra các cçp), Hċi
đćng Bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam (NghĀ quyøt liön tĀch sĈ 09/2021/NQLTUBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021
v÷ Hđęng dén quy trünh hiûp thđėng, gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026) và Hċi đćng
nhån dån các cçp...
3. Tuyön truy÷n các quy đĀnh cĎa pháp luêt, nhđ
Hiøn pháp nëm 2013, Luêt Tĉ chēc QuĈc hċi nëm 2015
(vĒa đđĜc sĔa đĉi, bĉ sung mċt sĈ đi÷u theo Luêt sĈ
65/2020/QH14), Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng
(vĒa đđĜc sĔa đĉi, bĉ sung mċt sĈ đi÷u theo Luêt sĈ
47/2019/QH14), ThĆng tđ sĈ 01/2021/TT-BNV ngày 11
tháng 01 nëm 2021 cĎa Bċ Nċi vĐ v÷ Hđęng dén
nghiûp vĐ cĆng tác tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm
kĝ 2021-2026. Trong đĂ, têp trung tuyön truy÷n vĀ trý,
vai trā cĎa QuĈc hċi, Hċi đćng nhån dån các cçp;
nguyön tíc bæu cĔ, tiöu chuèn đäi biùu, quy÷n bæu cĔ
và ēng cĔ cĎa cĆng dån; sĈ lđĜng, cė cçu đäi biùu (đċ
tuĉi, vČng mi÷n, thành phæn...); viûc thèm đĀnh hć sė,
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danh sách, lĞ lĀch cĎa ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ và
tĖ ēng cĔ; quy÷n lĜi và trách nhiûm cĎa cĔ tri... Chč
trąng gięi thiûu nhĕng điùm męi cĎa cuċc bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån
các cçp nhiûm kĝ 2021-2026.
4. Nöu bêt nhĕng thành tĖu cĎa QuĈc hċi và Hċi
đćng nhån dån các cçp qua các thĘi kĝ; khîng đĀnh sĖ
kø thĒa, phát huy tinh thæn đĉi męi cĎa QuĈc hċi trong
hoät đċng lêp pháp, giám sát và quyøt đĀnh nhĕng vçn
đ÷ quan trąng cĎa đçt nđęc; viûc thĖc hiûn trách nhiûm
là cė quan quy÷n lĖc nhà nđęc trong viûc thù chø hĂa
đđĘng lĈi, chĎ trđėng cĎa Đâng thành chính sách, pháp
luêt cĎa Nhà nđęc, gĂp phæn thĖc hiûn thíng lĜi mĐc
tiöu, nhiûm vĐ xåy dĖng, phát triùn và bâo vû Tĉ quĈc
trong nhĕng nëm vĒa qua, đðc biût là 05 nëm gæn đåy.
5. Tuyön truy÷n sĖ lãnh đäo, chþ đäo hiûu quâ cĎa
cçp Ďy đâng và chýnh quy÷n các cçp đĈi vęi cĆng tác
bæu cĔ (chuèn bĀ tĉ chēc và quá trünh thĖc hiûn...);
nhçn mänh vai trā, tinh thæn trách nhiûm cĎa các cçp,
ngành, cė quan, đėn vĀ cďng nhđ cĔ tri câ nđęc, gĂp
phæn vào sĖ thành cĆng cĎa cuċc bæu cĔ. Têp trung
tuyön truy÷n køt quâ bæu cĔ và khĆng khý dån chĎ,
đčng pháp luêt trong bæu cĔ, nhçt là Ğ thēc tĖ giác
thĖc hiûn quy÷n lĜi và trách nhiûm cĎa cĔ tri.
6. Tuyön truy÷n các phong trào thi đua yöu nđęc và
các hoät đċng chào mĒng; biùu dđėng kĀp thĘi nhĕng
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têp thù và cá nhån cĂ thành tých xuçt síc trong cĆng
tác bæu cĔ, nhçt là bæu cĔ Ě nėi biön gięi, hâi đâo, các
vČng cān nhi÷u khĂ khën, các vČng đćng bào dån tċc
thiùu sĈ, tĆn giáo.
7. Tuyön truy÷n đçu tranh, phân bác thĆng tin,
quan điùm sai trái, xuyön täc phá hoäi cuċc bæu cĔ, lĜi
dĐng bæu cĔ đù kých đċng, gåy rĈi, chia rô khĈi đäi đoàn
køt toàn dån tċc, chĈng phá Đâng và Nhà nđęc.
Câu 155. Các khèu hiệu nào cæn đþợc têp trung
sā dýng trong cuộc bæu cā đäi biểu Quốc hội
khòa XV, bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån dån các
cçp nhiệm kỳ 2021-2026?
Trâ lời:
Trong cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, bæu
cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 20212026, các cė quan, tĉ chēc, đĀa phđėng cæn têp trung sĔ
dĐng các khèu hiûu tuyön truy÷n sau đåy:
1. Nhiût liût chào mĒng Ngày bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khóa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp
nhiûm kĝ 2021-2026!
2. Ngày 23-5-2021, cĔ tri câ nđęc đi bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån
các cçp nhiûm kĝ 2021-2026!
3. CĔ tri câ nđęc tých cĖc tham gia bæu cĔ đäi biùu
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QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các
cçp nhiûm kĝ 2021-2026!
4. Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp là quy÷n và nghÿa vĐ cĎa mĊi cĆng dån!
5. Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu
Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 là
ngày hċi cĎa toàn dån!
6. Sáng suĈt lĖa chąn nhĕng ngđĘi tiöu biùu v÷
đēc, tài, xēng đáng đäi diûn cho Ğ chý, nguyûn vąng và
quy÷n làm chĎ cĎa Nhån dån bæu vào QuĈc hċi khĂa
XV và Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026!
7. Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp là trĖc tiøp gĂp phæn xåy dĖng Nhà
nđęc pháp quy÷n xã hċi chĎ nghÿa Viût Nam cĎa Nhån
dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!
8. Toàn Đâng, toàn dån, toàn quån thi đua lêp
thành tých chào mĒng cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khóa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm
kĝ 2021-2026!
9. Đâng Cċng sân Viût Nam quang vinh muĆn nëm!
10. Nđęc Cċng hāa xã hċi chĎ nghÿa Viût Nam
muĆn nëm!
11. ChĎ tĀch Hć Chý Minh vÿ đäi sĈng mãi trong sĖ
nghiûp cĎa chčng ta!
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Câu 156. Các mốc thąi gian cæn têp trung cho
c ng tác th ng tin, tuyên truyền là nhþ thế nào?
Trâ lời:
CĆng tác tuyön truy÷n v÷ cuċc bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các
cçp nhiûm kĝ 2021-2026 đđĜc tiøn hành tĒ tháng 01
nëm 2021, cao điùm tĒ tháng 4 nëm 2021 đøn ngày bæu
cĔ 23 tháng 5 nëm 2021 và sau khi køt thčc bæu cĔ,
cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ, cĐ thù:
- ĐĜt 1: TĒ tháng 01 nëm 2021, cao điùm tháng 4
nëm 2021.
Têp trung tuyön truy÷n Hiøn pháp nëm 2013, Chþ
thĀ 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 nëm 2020 cĎa Bċ Chính
trĀ, Chþ thĀ sĈ 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 nëm 2021
cĎa ThĎ tđęng Chýnh phĎ, các quy đĀnh cĎa pháp luêt,
kø hoäch, hđęng dén v÷ bæu cĔ; tiöu chuèn v÷ đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp; quy đĀnh
v÷ gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ, tĖ ēng cĔ; quy÷n lĜi và trách
nhiûm cĎa cĔ tri.
Tuyön truy÷n nhĕng thành tĖu cĎa QuĈc hċi và
Hċi đćng nhån dån các cçp qua các thĘi kĝ, đðc biût là
nhĕng đĉi męi trong hoät đċng lêp pháp, giám sát và
quyøt đĀnh nhĕng vçn đ÷ quan trąng cĎa đçt nđęc
nhĕng nëm gæn đåy.
- ĐĜt 2: TĒ tháng 4 nëm 2021 đøn ngày bæu cĔ 23
tháng 5 nëm 2021.
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Tiøp tĐc tuyön truy÷n v÷ tiöu chuèn đäi biùu QuĈc
hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp, quy÷n và
nghÿa vĐ cĎa ngđĘi ēng cĔ, quy÷n lĜi và nghÿa vĐ cĎa
cĔ tri, các quy đĀnh v÷ bæu cĔ và thù thēc bæu cĔ.
Têp trung tuyön truy÷n v÷ diún biøn cuċc bæu cĔ,
khĆng khý phçn khĚi, tin tđĚng cĎa cĔ tri và Nhån dån
câ nđęc trong Ngày bæu cĔ 23 tháng 5 nëm 2021.
- ĐĜt 3: Sau ngày bæu cĔ 23 tháng 5 nëm 2021.
Têp trung tuyön truy÷n køt quâ bæu cĔ và các hoät
đċng chào mĒng thành cĆng cuċc bæu cĔ trön câ nđęc.
Câu 157. Vên động bæu cā là gì và phâi bâo
đâm nhĂng yêu cæu gì?
Trâ lời:
Vên đċng bæu cĔ cĎa ngđĘi ēng cĔ là hoät đċng gðp
gě, tiøp xčc cĔ tri hoðc thĆng qua phđėng tiûn thĆng tin
đäi chčng đù ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu
Hċi đćng nhån dån báo cáo vęi cĔ tri v÷ dĖ kiøn chđėng
trünh hành đċng cĎa münh nhìm thĖc hiûn trách nhiûm
đäi biùu nøu đđĜc bæu làm đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu
Hċi đćng nhån dån và trao đĉi nhĕng vçn đ÷ mà cĔ tri
quan tâm; täo đi÷u kiûn đù cĔ tri tiøp xčc vęi ngđĘi ēng
cĔ, hiùu rĄ hėn ngđĘi ēng cĔ; trön cė sĚ đĂ cån nhíc,
lĖa chąn, bæu nhĕng ngđĘi đĎ tiöu chuèn làm đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
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Viûc tĉ chēc vên đċng bæu cĔ phâi bâo đâm các yöu
cæu sau đåy:
- Viûc vên đċng bæu cĔ đđĜc tiøn hành dån chĎ,
cĆng khai, bünh đîng, đčng pháp luêt, bâo đâm trêt tĖ,
an toàn xã hċi.
- NgđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån Ě đėn vĀ bæu cĔ nào thü thĖc hiûn
vên đċng bæu cĔ täi đėn vĀ bæu cĔ đĂ.
- Các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ và thành viön cĎa
các tĉ chēc này khĆng đđĜc vên đċng cho ngđĘi ēng cĔ.
Câu 158. Ngþąi Āng cā đþợc sā dýng các hình
thĀc vên động bæu cā nào?
Trâ lời:
Viûc vên đċng bæu cĔ cĎa ngđĘi ēng cĔ đđĜc tiøn
hành bìng các hünh thēc sau đåy:
- Gðp gě, tiøp xčc vęi cĔ tri täi hċi nghĀ tiøp xčc cĔ
tri Ě đĀa phđėng nėi münh ēng cĔ.
- ThĆng qua phđėng tiûn thĆng tin đäi chčng.
Câu 159. Hội nghð tiếp xúc cā tri trong vên
động bæu cā do ai tổ chĀc và cò nhĂng nội dung gì?
Trâ lời:
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tþnh chĎ trü phĈi hĜp vęi Ủy ban nhån dån Ě
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đėn vĀ bæu cĔ tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri cho nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh. Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ
tiøp xčc cĔ tri gćm đäi diûn các cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ
và cĔ tri Ě đĀa phđėng.
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp huyûn, cçp xã phĈi hĜp vęi Ủy ban nhån dån
cçp xã täi đėn vĀ bæu cĔ tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri
cho nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dân
cçp münh. Thành phæn tham dĖ hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri
gćm đäi diûn các cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ và cĔ tri Ě đĀa
phđėng.
Ủy ban nhån dån nėi tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc cĔ
tri cĂ trách nhiûm thĆng báo v÷ thĘi gian, đĀa điùm tĉ
chēc hċi nghĀ đù cĔ tri tham dĖ đĆng đĎ.
Chđėng trünh hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri gćm các nċi
dung sau đåy:
- Tuyön bĈ lĞ do.
- Đäi diûn Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri chĎ
trü cuċc tiøp xčc cĔ tri, gięi thiûu và đąc tiùu sĔ tĂm tít
cĎa ngđĘi ēng cĔ.
- TĒng ngđĘi ēng cĔ báo cáo vęi cĔ tri v÷ chđėng
trünh hành đċng cĎa münh nøu đđĜc bæu làm đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
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- CĔ tri nöu Ğ kiøn, đ÷ đät nguyûn vąng cĎa münh vęi
nhĕng ngđĘi ēng cĔ. NgđĘi ēng cĔ và cĔ tri trao đĉi dån
chĎ, thîng thín và cĚi mĚ nhĕng vçn đ÷ cČng quan tåm.
- NgđĘi chĎ trü hċi nghĀ phát biùu Ğ kiøn køt thčc
hċi nghĀ.
Sau hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri, Ban ThđĘng trĖc Ủy
ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh lêp báo cáo
tünh hünh tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri cĎa ngđĘi ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån Ě đĀa phđėng, Ğ kiøn cĎa cĔ tri v÷ tĒng ngđĘi ēng
cĔ đäi biùu QuĈc hċi gĔi đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia
và Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam. Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam các cçp lêp báo cáo tünh hünh tĉ chēc hċi
nghĀ tiøp xčc cĔ tri cĎa ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån Ě đĀa phđėng münh gĔi đøn Ủy ban bæu cĔ
cČng cçp và Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cçp trön trĖc tiøp.
Câu 160. Việc vên động bæu cā th ng qua các
phþĄng tiện th ng tin đäi chúng đþợc quy đðnh
nhþ thế nào?
Trâ lời:
NgđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi trünh bày vęi cĔ tri
v÷ dĖ kiøn chđėng trünh hành đċng cĎa münh nøu đđĜc
bæu làm đäi biùu QuĈc hċi khi trâ lĘi phăng vçn trön
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các phđėng tiûn thĆng tin đäi chčng Ě đĀa phđėng nėi
münh ēng cĔ và trön trang thĆng tin điûn tĔ v÷ bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
NgđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån trünh bày
vęi cĔ tri v÷ dĖ kiøn chđėng trünh hành đċng cĎa münh
nøu đđĜc bæu làm đäi biùu Hċi đćng nhån dån khi trâ
lĘi phăng vçn trön các phđėng tiûn thĆng tin đäi chčng
Ě đĀa phđėng và trön trang thĆng tin điûn tĔ v÷ bæu cĔ
cĎa Ủy ban bæu cĔ (nøu cĂ).
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban bæu cĔ cĂ trách
nhiûm chþ đäo cė quan quân lĞ trang thĆng tin điûn tĔ
thĖc hiûn đčng các quy đĀnh cĎa pháp luêt v÷ viûc đëng
tâi nċi dung vên đċng bæu cĔ.
Ủy ban nhån dån cçp tþnh tĉ chēc viûc đëng tâi,
thĆng tin chđėng trünh hành đċng cĎa ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån trön
các phđėng tiûn thĆng tin đäi chčng cĎa đĀa phđėng.
Câu 161. Trách nhiệm cûa các cĄ quan, tổ
chĀc đối vĆi việc vên động bæu cā đþợc quy đðnh
nhþ thế nào?
Trâ lời:
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia chþ đäo cĆng tác thĆng
tin, tuyön truy÷n và vên đċng bæu cĔ trong phäm vi câ
nđęc; Ủy ban bæu cĔ các cçp chþ đäo thĖc hiûn cĆng tác
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thĆng tin, tuyön truy÷n, vên đċng bæu cĔ và giâi quyøt
khiøu näi, tĈ cáo v÷ vên đċng bæu cĔ Ě đĀa phđėng.
Các cė quan báo chý Ě trung đėng cĂ trách nhiûm
đđa tin v÷ quá trünh tĉ chēc cĆng tác bæu cĔ, tünh hünh
vên đċng bæu cĔ trong phäm vi câ nđęc. Các cė quan
thĆng tin đäi chčng cĎa đĀa phđėng cĂ trách nhiûm đđa
tin v÷ hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri, trâ lĘi phăng vçn cĎa
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån và viûc vên đċng bæu cĔ Ě đĀa phđėng.
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tþnh cĂ trách nhiûm tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc
cĔ tri cho ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi. Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh, cçp
huyûn, cçp xã cĂ trách nhiûm tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc
cĔ tri cho ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
münh. Ủy ban nhån dån các cçp cĂ trách nhiûm phĈi
hĜp vęi Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cČng cçp trong viûc tĉ chēc hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri
cho ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån.
Cė quan nhà nđęc, tĉ chēc chýnh trĀ, tĉ chēc chýnh
trĀ - xã hċi, tĉ chēc xã hċi, đėn vĀ sĖ nghiûp, tĉ chēc
kinh tø, đėn vĀ vď trang nhån dån và chýnh quy÷n đĀa
phđėng trong phäm vi nhiûm vĐ, quy÷n hän cĎa münh
täo đi÷u kiûn cho ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng
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cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån tiøp xčc vęi cĔ tri Ě cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ, đĀa phđėng münh.
Câu 162. Trong vên động bæu cā, pháp luêt
cçm nhĂng hành vi nào?
Trâ lời:
Nhĕng hành vi bĀ cçm trong vên đċng bæu cĔ gćm:
- LĜi dĐng vên đċng bæu cĔ đù tuyön truy÷n trái
vęi Hiøn pháp và pháp luêt hoðc làm tĉn häi đøn danh
dĖ, nhån phèm, uy týn, quy÷n, lĜi ých hĜp pháp khác
cĎa tĉ chēc, cá nhån khác.
- Läm dĐng chēc vĐ, quy÷n hän đù sĔ dĐng phđėng
tiûn thĆng tin đäi chčng trong vên đċng bæu cĔ.
- LĜi dĐng vên đċng bæu cĔ đù vên đċng tài trĜ,
quyön gĂp Ě trong nđęc và nđęc ngoài cho tĉ chēc, cá
nhân mình.
- SĔ dĐng hoðc hēa tðng, cho, Ďng hċ ti÷n, tài sân
hoðc lĜi ých vêt chçt đù lĆi kòo, mua chuċc cĔ tri.
- Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban bæu cĔ, Ban
bæu cĔ, Tĉ bæu cĔ khĆng đđĜc vên đċng bæu cĔ cho
nhĕng ngđĘi ēng cĔ. Thành viön cĎa các tĉ chēc phĐ
trách bæu cĔ nĂi trön khĆng đđĜc lĜi dĐng chēc vĐ,
quy÷n hän cĎa münh đù vên đċng bæu cĔ cho nhĕng
ngđĘi ēng cĔ nhìm bâo đâm sĖ cĆng bìng, bünh đîng
đĈi vęi nhĕng ngđĘi ēng cĔ.
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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 cā đþợc quy đðnh nhþ thế
nào?
Trâ lời:
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån quy đĀnh ngày bæu cĔ phâi là ngày ChĎ nhêt
và đđĜc cĆng bĈ chêm nhçt là 115 ngày trđęc ngày bæu
cĔ. TrđĘng hĜp đðc biût cæn hoãn ngày bă phiøu hoðc bă
phiøu sęm hėn ngày quy đĀnh thü Ủy ban bæu cĔ trünh
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia xem xòt, quyøt đĀnh.
Cën cē vào quy đĀnh nĂi trön, QuĈc hċi khĂa XIV
đã ban hành NghĀ quyøt sĈ 133/2020/QH14 ngày 17
tháng 11 nëm 2020 quyøt đĀnh rĄ 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.

250

Câu 164. Vào ngày bæu cā, việc bó phiếu đþợc
bít đæu và kết thúc khi nào? Việc bó phiếu cò thể
bít đæu sĆm và kết thúc sĆm hoðc muộn hĄn kh ng?
Trâ lời:
Trong ngày bæu cĔ đã đđĜc cė quan cĂ thèm quy÷n
quyøt đĀnh, cĆng bĈ, viûc bă phiøu sô đđĜc bít đæu tĒ 07
giĘ sáng và thĖc hiûn liön tĐc cho đøn 07 giĘ tĈi cČng
ngày. TČy tünh hünh đĀa phđėng, Tĉ bæu cĔ cĂ thù quyøt
đĀnh cho bít đæu viûc bă phiøu sęm hėn nhđng khĆng
đđĜc trđęc 05 giĘ sáng hoðc køt thčc muċn hėn nhđng
khĆng đđĜc quá 09 giĘ tĈi cČng ngày.
TrđĘng hĜp gæn đøn giĘ køt thčc viûc bă phiøu theo
quy đĀnh mà vén cān cĔ tri chđa thĖc hiûn xong viûc bă
phiøu thü Tĉ bæu cĔ cĂ trách nhiûm thĆng báo đøn các
cĔ tri cān Ě trong khu vĖc phāng bă phiøu v÷ viûc chuèn
bĀ køt thčc thĘi gian bă phiøu và đ÷ nghĀ cĔ tri khèn
trđėng hoàn thành viûc bă phiøu. Tĉ bæu cĔ thĖc hiûn
viûc đĂng hām phiøu vào đčng thĘi gian đã quy đĀnh,
khĆng phĐ thuċc vào viûc cĔ tri đã bă phiøu høt hay chđa.
Viûc bă phiøu phâi đđĜc tiøn hành liön tĐc. Trong
trđĘng hĜp cĂ sĖ kiûn bçt ngĘ làm gián đoän viûc bă
phiøu thü Tĉ bæu cĔ phâi lêp tēc niöm phong hām
phiøu, tài liûu liön quan trĖc tiøp đøn cuċc bæu cĔ, kĀp
thĘi báo cáo cho Ban bæu cĔ, đćng thĘi phâi cĂ nhĕng
biûn pháp cæn thiøt đù viûc bă phiøu đđĜc tiøp tĐc.
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TrđĘng hĜp chđa høt thĘi gian bă phiøu theo quy
đĀnh mà đã cĂ 100% ngđĘi trong danh sách cĔ tri täi
khu vĖc bă phiøu đã tham gia bă phiøu thü Tĉ bæu cĔ
cďng khĆng đđĜc tuyön bĈ køt thčc cuċc bă phiøu và
tiøn hành kiùm phiøu trđęc thĘi điùm 07 giĘ tĈi cČng
ngày. Do đĂ, v÷ nguyön tíc, các Tĉ bæu cĔ, thành viön
các Tĉ bæu cĔ cĂ thù vên đċng, tuyön truy÷n đù cĔ tri
tých cĖc tham gia bă phiøu, thĖc hiûn quy÷n bæu cĔ cĎa
münh nhđng khĆng đđĜc thčc giĐc, òp buċc cĔ tri phâi
đi bă phiøu sęm đù køt thčc sęm viûc bă phiøu.
Câu 165. Các đða điểm bó phiếu

phñng bó

phiếu bæu cā đäi biểu Quốc hội và đäi biểu Hội
đồng nhån dån các cåp đþợc trang trí, tổ chĀc
nhþ thế nào?
Trâ lời:
ĐĀa điùm bă phiøu đđĜc bĈ trý Ě nhĕng nėi cĆng
cċng (nhđ nhà vën hĂa, hċi trđĘng, trđĘng hąc,...)
thuên tiûn cho cĔ tri cďng nhđ thuên lĜi cho viûc bĈ trý
các trang thiøt bĀ phĐc vĐ cho cuċc bæu cĔ. Tùy theo
đi÷u kiûn cė sĚ vêt chçt Ě đĀa phđėng và cën cē vào mêt
đċ phån bĈ dån cđ Ě khu vĖc bă phiøu, Tĉ bæu cĔ lĖa
chąn đĀa điùm bă phiøu (phāng bă phiøu) cho phČ hĜp,
bâo đâm thuên tiûn đù cĔ tri đøn bæu cĔ.
ĐĀa điùm bă phiøu phâi đđĜc trang trý trang
nghiöm, tiøt kiûm; bĈ trý lĈi vào cho cĔ tri bă phiøu và
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lĈi ra cho cĔ tri sau khi đã bă phiøu xong; đĀa điùm bă
phiøu phâi bâo đâm an ninh, trêt tĖ. Tĉ trđĚng Tĉ bæu
cĔ phâi phån cĆng thành viön Tĉ bæu cĔ luån phiön
trĖc bâo vû đĀa điùm bă phiøu câ ngày và đöm trđęc,
trong ngày bæu cĔ và cho đøn khi køt thčc viûc bă
phiøu, tĉng hĜp, lêp biön bân kiùm phiøu gĔi đøn Ủy
ban bæu cĔ tđėng ēng.
ĐĀa điùm bă phiøu gćm: cĉng ra - vào, khu vĖc bön
ngoài phāng bă phiøu và khu vĖc bön trong phāng bă
phiøu phâi đđĜc trang trý theo méu hđęng dén täi
ThĆng tđ sĈ 01/2020/TT-BNV ngày 11 tháng 01 nëm
2021 cĎa Bċ Nċi vĐ và cė quan cĂ thèm quy÷n Ě đĀa
phđėng.
a) Cĉng ra - vào và khu vĖc bön ngoài phāng bă phiøu:
- Tĉ bæu cĔ sĔ dĐng vêt liûu sïn cĂ Ě đĀa phđėng đù
làm cĉng ra vào khu vĖc bă phiøu.
- Khu vĖc bön ngoài phāng bă phiøu là nėi niöm yøt
danh sách cĔ tri; nċi quy phāng bă phiøu, thù lû bæu cĔ;
nėi tĉ chēc lú khai mäc; nėi tiøp đĂn cĔ tri đøn bă
phiøu. Khu vĖc này cĂ thù bĈ trý bàn, ghø đù cĔ tri chĘ
thĖc hiûn viûc bă phiøu.
b) Khu vĖc bön trong phāng bă phiøu:
- Khu vĖc bön trong phāng bă phiøu phâi đđĜc bĈ
trý trang trąng, đĎ bàn, ghø, bčt viøt và nhĕng đi÷u
kiûn cæn thiøt đù cĔ tri đøn bă phiøu; nėi nào cĂ hċi
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trđĘng rċng thü cĂ thù tĉ chēc lú khai mäc ngay trong
phāng bă phiøu.
- Phāng bă phiøu phâi cĂ lĈi đi vào, lĈi đi ra mċt
chi÷u và theo trêt tĖ nhçt đĀnh, cĂ thù tham khâo bĈ trý
theo sė đć sau: Bít đæu lĈi vào là bàn hđęng dén, bàn
đù cĔ tri xuçt trünh Thó cĔ tri và nhên phiøu bæu; tiøp
đøn là mċt sĈ bàn đù cĔ tri viøt phiøu bæu, nėi đù hām
phiøu; bàn đĂng dçu ĔĐã bă phiøuĕ vào Thó cĔ tri đù
xác nhên cĔ tri đã bă phiøu; lĈi ra cho cĔ tri sau khi cĔ
tri đã thĖc hiûn xong viûc bă phiøu.
- TČy đi÷u kiûn cĐ thù cĎa tĒng phāng bă phiøu, Tĉ
bæu cĔ niöm yøt danh sách, tiùu sĔ nhĕng ngđĘi ēng
cĔ; tiöu chuèn đäi biùu QuĈc hċi và tiöu chuèn đäi biùu
Hċi đćng nhån dån đù cĔ tri tham khâo trđęc khi viøt
phiøu bæu.
- Nėi cĔ tri viøt phiøu bæu cæn cĂ các vách ngën
hoðc phāng kýn đù bâo đâm cĔ tri ĒĒbă phiøu kýnēē theo
quy đĀnh cĎa pháp luêt v÷ bæu cĔ.
Câu 166. Các nội dung cûa Nội quy phñng bó
phiếu?
Trâ lời:
Đù cuċc bæu cĔ đät køt quâ, bâo đâm dån chĎ, hĜp
pháp cĎa cuċc bæu cĔ và bâo đâm trêt tĖ, an toàn, nhçt
là trong ngày bă phiøu, các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ và
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mąi cĆng dån phâi nghiöm chþnh chçp hành Luêt Bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån và
nhĕng vën bân quy phäm pháp luêt khác cĂ liön quan.
Bön cänh đĂ, khi đøn bă phiøu, mąi ngđĘi đ÷u phâi
tuån theo nċi quy cĎa phāng bă phiøu do Hċi đćng bæu
cĔ quĈc gia quy đĀnh.
Nċi quy phāng bă phiøu đđĜc Tĉ bæu cĔ niöm yøt
täi phāng bă phiøu và gćm các nċi dung sau đåy:
- Phâi chçp hành đčng nguyên tíc, trình tĖ bă
phiøu.
- CĔ tri phâi xøp hàng læn lđĜt đù thĖc hiûn viûc bă
phiøu, đu tiön ngđĘi cao tuĉi, ngđĘi khuyøt têt và phĐ
nĕ cĂ thai.
- Phâi giĕ gün an ninh, trêt tĖ, an toàn täi khu vĖc
bă phiøu.
- KhĆng đđĜc vên đċng bæu cĔ täi nėi bă phiøu dđęi
bçt kĝ hünh thēc nào.
- KhĆng đđĜc mang vď khý, chçt nĉ, vêt dú cháyĖ
vào khu vĖc bă phiøu, phāng bă phiøu.
- Nhĕng ngđĘi khĆng cĂ nhiûm vĐ thü khĆng đđĜc
vào phāng bă phiøu.
- Thành viön cĎa các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ,
nhĕng ngđĘi cĂ nhiûm vĐ phĐc vĐ bæu cĔ phâi đeo phČ
hiûu theo méu do Ủy ban bæu cĔ Ě cçp tþnh quy đĀnh;
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thành viön Tĉ bæu cĔ cĂ trách nhiûm hđęng dén cĔ tri
bă phiøu và giâi đáp thíc míc cĎa cĔ tri.
- Khi cĔ tri bă phiøu xong, Tĉ bæu cĔ cĂ trách
nhiûm đĂng dçu ĔĐã bă phiøuĕ vào mðt trđęc cĎa Thó
cĔ tri. Thó cĔ tri chþ cĂ giá trĀ cho mċt læn bă phiøu.
- NgđĘi nào dČng thĎ đoän lĒa gät, mua chuċc
hoðc cđěng òp làm trĚ ngäi viûc bæu cĔ cĎa cĆng dån, vi
phäm các quy đĀnh v÷ vên đċng bæu cĔ; ngđĘi cĂ trách
nhiûm trong cĆng tác bæu cĔ mà giâ mäo giçy tĘ, gian
lên phiøu bæu hoðc dČng thĎ đoän khác đù làm sai lûch
køt quâ bæu cĔ hoðc vi phäm các quy đĀnh khác cĎa
pháp luêt v÷ bæu cĔ thü tČy theo týnh chçt, mēc đċ vi
phäm mà bĀ xĔ lĞ kğ luêt, xĔ phät vi phäm hành chýnh
hoðc truy cēu trách nhiûm hünh sĖ.
Câu 167. Hñm phiếu để phýc vý c ng tác bæu
cā phâi đáp Āng nhĂng yêu cæu gì?
Trâ lời:
Viûc chuèn bĀ hām phiøu, sĈ lđĜng, kých cě hām
phiøu tČy theo đðc điùm, đi÷u kiûn cĎa tĒng đĀa phđėng
theo hđęng dén cĐ thù cĎa Ủy ban bæu cĔ Ě cçp tþnh.
Hām phiøu cĂ thù đđĜc đĂng męi hoðc sĔ dĐng hām
phiøu bæu cĔ hiûn cĂ. Hām phiøu phâi bâo đâm chíc
chín, trang trý säch đõp, phýa mðt trđęc cĎa hām phiøu
cĂ dán hünh QuĈc huy, phýa dđęi cĂ dāng chĕ ĔHÒM
PHIẾUĕ. Ngoài hām phiøu chýnh, Tĉ bæu cĔ phâi chuèn
256

bĀ hām phiøu phĐ (hām phiøu lđu đċng) và bëng niöm
phong hām phiøu.
Câu 168. Hñm phiếu phý là gì? Trong trþąng
hợp nào thì dùng hñm phiếu phý?
Trâ lời:
Hām phiøu phĐ là hām phiøu dĖ phāng và cĂ thù
đđĜc di chuyùn ra khăi phāng bă phiøu. Trong trđĘng
hĜp cĔ tri Ĉm đau, già yøu, khuyøt têt khĆng thù đøn
phāng bă phiøu đđĜc thü Tĉ bæu cĔ mang hām phiøu phĐ
và phiøu bæu đøn chĊ Ě, chĊ đi÷u trĀ cĎa cĔ tri đù cĔ tri
nhên phiøu bæu và thĖc hiûn viûc bæu cĔ. ĐĈi vęi cĔ tri
là ngđĘi đang bĀ täm giam, ngđĘi đang chçp hành biûn
pháp đđa vào cė sĚ giáo dĐc bít buċc, cė sĚ cai nghiûn
bít buċc mà träi täm giam, cė sĚ giáo dĐc bít buċc, cė
sĚ cai nghiûn bít buċc khĆng tĉ chēc khu vĖc bă phiøu
riöng hoðc cĔ tri là ngđĘi đang bĀ täm giĕ täi nhà täm
giĕ; ngđĘi đang bĀ cách ly xã hċi têp trung täi các cė sĚ
đi÷u trĀ Covid-19 hoðc các đĀa điùm cách ly têp trung
khác và ngđĘi đang bĀ cách ly täi nhà (nøu cĂ); nhĕng
khu vĖc bĀ chia cít do thiön tai, lď lĐt thü Tĉ bæu cĔ
mang hām phiøu phĐ và phiøu bæu đøn các đĀa điùm nöu
trön đù cĔ tri nhên phiøu bæu và thĖc hiûn viûc bæu cĔ.
Sau khi nhĕng cĔ tri này bă phiøu xong, thành
viön Tĉ bæu cĔ phâi mang ngay hām phiøu phĐ v÷
phāng bă phiøu.
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Câu 169. Phiếu bæu cā đþợc quy đðnh nhþ thế
nào?
Trâ lời:
Phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, Phiøu bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån tĒng cçp phâi đđĜc in riöng
tĒng loäi trön 01 mðt trang giçy A5 (21cm x 14,8cm)
theo chi÷u dąc khĉ giçy. Màu síc tĒng loäi phiøu bæu
cĔ do Ủy ban nhån dån cçp tþnh lĖa chąn nhđng khĆng
đđĜc trČng màu vęi các loäi Phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi hay Phiøu bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
khác trön cČng đĀa bàn.
Phiøu bæu cĔ hĜp lû phâi cĂ dçu cĎa Tĉ bæu cĔ Ě
góc phía trên bên trái. Trön phiøu phâi ghi rĄ:
- Tön đėn vĀ bæu cĔ.
- Tön phiøu bæu cĔ (Phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV hay Phiøu bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
khĂa mçy, nhiûm kĝ 2021-2026 cĎa đėn vĀ hành chýnh
cĐ thù nào).
- SĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi đđĜc bæu do Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ đĂ đĈi vęi
Phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi hoðc sĈ lđĜng đäi biùu
Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu do Ủy ban bæu cĔ tđėng
ēng çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ đĂ đĈi vęi Phiøu bæu cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
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- Phæn ghi hą và tön nhĕng ngđĘi ēng cĔ täi đėn vĀ
bæu cĔ xøp tön theo væn chĕ cái A, B, C... nhđ trön
Danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu đã
đđĜc cĆng bĈ. Hą và tön mĊi ngđĘi ēng cĔ ghi Ě mċt
dāng riöng. Đìng trđęc hą và tön cĂ tĒ "Ông" hoðc "Bà"
tđėng ēng vęi gięi týnh cĎa tĒng ngđĘi ēng cĔ. TrđĘng
hĜp ngđĘi ēng cĔ cĂ tön khai sinh, tön thđĘng gąi khác
nhau hoðc cĂ tön gąi khác thü ghi tön khai sinh trđęc;
tön thđĘng gąi, tön gąi khác hoðc pháp danh kñm theo
pháp hiûu đđĜc ghi và đðt trong dçu ngoðc đėn Ě phýa
sau. CĂ thù viøt trong cČng 01 dāng hoðc tách thành 02
dāng li÷n nhau nhđng cĂ cČng kiùu chĕ, cě chĕ.
TrđĘng hĜp hą và tön cĎa nhĕng ngđĘi ēng cĔ cĂ
phæn tön giĈng nhau thü cën cē vào phæn hą đù xác
đĀnh thē tĖ; trđĘng hĜp phæn hą cďng giĈng nhau thü
cën cē vào phæn tön đûm. TrđĘng hĜp trČng hoàn toàn
câ hą, tön và tön đûm thü xøp theo ngày tháng nëm sinh;
ngđĘi nào cĂ ngày tháng nëm sinh sęm hėn thü đđĜc
xøp trđęc; trön Phiøu bæu cĔ sô ghi thöm ngày tháng
nëm sinh trong dçu ngoðc đėn ngay cänh phæn hą và
tên cĎa nhĕng ngđĘi ēng cĔ cĂ hą và tön giĈng nhau.
Viûc tĉ chēc in çn Phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
do Ủy ban nhån dån cçp tþnh thĖc hiûn; viûc tĉ chēc in
çn Phiøu bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp nào do
Ủy ban nhån dån Ě cçp đĂ thĖc hiûn. Các đĀa phđėng
cën cē vào đi÷u kiûn, tünh hünh thĖc tø, danh sách cĔ
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tri cĎa đĀa phđėng đù quyøt đĀnh tĉng sĈ phiøu bæu cĔ
cæn in (bao gćm câ tğ lû phiøu dĖ phāng cæn thiøt). Viûc
in çn, bàn giao, quân lĞ phiøu bæu cĔ phâi đđĜc thĖc
hiûn chðt chô, đčng quy đĀnh. Täi các khu vĖc bă phiøu,
trđęc khi mĚ hām phiøu đù kiùm phiøu, Tĉ bæu cĔ phâi
kiùm đøm, thĈng kö, lêp biön bân và niöm phong toàn
bċ sĈ phiøu bæu cĔ chđa sĔ dĐng, sĈ phiøu gäch hăng bĀ
đĉi trâ läi theo đčng quy đĀnh.
Câu 170. TrþĆc ngày bæu cā, Tổ bæu cā đþợc
nhên bàn giao các loäi tài liệu, vêt tþ nào để sā
dýng trong c ng tác bæu cā?
Trâ lời:
Đù sĔ dĐng trong viûc thĖc hiûn cĆng tác bæu cĔ, Tĉ
bæu cĔ phån cĆng thành viön nhên các loäi tài liûu, vêt
tđ sau đåy tĒ Ủy ban nhån dån cçp xã và Ban bæu cĔ
cČng cçp:
1. Nhên Thó cĔ tri theo danh sách cĔ tri Ě khu vĖc
bă phiøu và phát cho cĔ tri trđęc ngày bæu cĔ theo quy
đĀnh cĎa pháp luêt v÷ bæu cĔ.
2. Nhên đĎ sĈ lđĜng phiøu bæu theo danh sách cĔ
tri và sĈ lđĜng phiøu bæu dĖ phāng. Khi nhên phiøu
bæu phâi cĂ biön bân bàn giao giĕa ngđĘi giao và ngđĘi
nhên v÷ sĈ lđĜng cĐ thù cĎa tĒng loäi phiøu bæu. Tĉ
bæu cĔ kiùm tra kĠ phiøu bæu v÷ sĈ lđĜng đäi biùu đđĜc
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bæu Ě đėn vĀ bæu cĔ, danh sách hą và tön nhĕng ēng cĔ
viön đčng vęi khu vĖc bă phiøu cĎa tĉ münh và phâi
quân lĞ chðt chô sĈ lđĜng các loäi phiøu bæu.
3. Con dçu cĎa Tĉ bæu cĔ và con dçu ĔĐã bă phiøuĕ.
4. Các loäi biön bân, biùu méu cĎa Tĉ bæu cĔ.
5. Danh sách cĔ tri cĎa khu vĖc bă phiøu.
6. Danh sách và tiùu sĔ tĂm tít cĎa nhĕng ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khóa XV và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 täi khu vĖc bă
phiøu.
7. Nċi quy phāng bă phiøu, thù lû bæu cĔ, méu diún
vën khai mäc, tiöu chuèn đäi biùu QuĈc hċi và tiöu
chuèn đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
8. PhČ hiûu cĎa các thành viön Tĉ bæu cĔ.
9. Vën phāng phèm (bčt, giçy, kòo, thđęc kó, keo
dán, hċp mĖc con dçu,Ė).
10. Các tài liûu khác liön quan đøn bæu cĔ theo
hđęng dén cĎa đĀa phđėng.
Câu 171. Các c ng việc mà Tổ bæu cā cæn thăc
hiện trþĆc ngày bæu cā là gì?
Trâ lời:
1. Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ chĎ trü cuċc hąp phån cĆng
cĐ thù cho tĒng thành viön thĖc hiûn các cĆng viûc sau:
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- Tĉ trđĚng phĐ trách chung, trĖc tiøp chþ đäo hoät
đċng trong phāng bă phiøu và viûc bă phiøu, viûc kiùm
phiøu.
- Thđ kĞ chĀu trách nhiûm quân lĞ tài liûu, phiøu
bæu, con dçu, làm biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cĔ.
- Phån cĆng thành viön chĀu trách nhiûm v÷ trang
trý phāng bă phiøu, trĖc tiøp chþ đäo hoät đċng ngoài
phāng bă phiøu và bâo đâm các đi÷u kiûn vêt chçt - kĠ
thuêt cho ngày bæu cĔ cĎa Tĉ bæu cĔ.
- Phån cĆng thành viön chĀu trách nhiûm kiùm tra
Thó cĔ tri, đĈi chiøu danh sách cĔ tri, đánh dçu theo
dĄi sĈ cĔ tri đi bæu vào danh sách cĔ tri, phát phiøu bæu
đã đđĜc đĂng dçu cĎa Tĉ bæu cĔ cho cĔ tri.
- Phån cĆng thành viön chĀu trách nhiûm hđęng
dén cĔ tri cách thēc bă phiøu và viøt phiøu bæu.
- Phån cĆng thành viön chĀu trách nhiûm trĖc täi bàn
gæn hām phiøu, đĂng dçu ĔĐã bă phiøuĕ vào mðt trđęc
cĎa Thó cĔ tri khi cĔ tri đã bă phiøu bæu vào hām phiøu.
- Phån cĆng thành viön hđęng dén cĔ tri ra, vào
phāng bă phiøu, nhên phiøu, viøt phiøu và bă phiøu.
- Phån cĆng thành viön phĐ trách cĆng tác bâo đâm
an ninh, trêt tĖ an toàn xã hċi täi đĀa điùm bă phiøu.
- Phån cĆng thành viön đĆn đĈc, thĆng báo đù các
cĔ tri đi bă phiøu.
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- Các cĆng viûc khác liön quan đøn cĆng tác bæu cĔ.
2. Tĉ bæu cĔ thĖc hiûn viûc rà soát, kiùm tra läi
toàn bċ các loäi phđėng tiûn vêt chçt - kĠ thuêt phĐc
vĐ ngày bæu cĔ, bao gćm:
- Phòng bă phiøu.
- Nėi niöm yøt danh sách cĔ tri, danh sách ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi và ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån.
- Phiøu bæu bâo đâm đčng đėn vĀ bæu cĔ, khu vĖc
bă phiøu.
- Các con dçu.
- Các hām phiøu.
- Các biön bân, biùu méu cĎa Tĉ bæu cĔ.
- Thành phæn dĖ lú khai mäc, diún vën khai mäc
và các vën phāng phèm phĐc vĐ viûc bæu cĔ.
- Danh sách cĔ tri cĎa khu vĖc bă phiøu, trong đĂ
cæn xác đĀnh rĄ sĈ cĔ tri là ngđĘi Ĉm đau, già yøu,
khuyøt têt khĆng thù trĖc tiøp đi bă phiøu; ngđĘi đang
bĀ täm giam, ngđĘi đang chçp hành biûn pháp đđa vào
cė sĚ giáo dĐc bít buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċc mà
träi täm giam, cė sĚ giáo dĐc bít buċc khĆng tĉ chēc
khu vĖc bă phiøu riöng; ngđĘi đang bĀ täm giĕ täi nhà
täm giĕ; ngđĘi đang bĀ cách ly xã hċi têp trung täi các
cė sĚ đi÷u trĀ Covid-19 hoðc các đĀa điùm cách ly têp
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trung khác và ngđĘi đang bĀ cách ly täi nhà (nøu cĂ);
nhĕng khu vĖc bĀ chia cít do thiön tai, lď lĐt đù cĂ kø
hoäch đđa hām phiøu phĐ và phiøu bæu đøn cho nhĕng
cĔ tri này nhên phiøu bæu và thĖc hiûn viûc bæu cĔ.
- Các phđėng tiûn vêt chçt - kĠ thuêt khác phĐc vĐ
cho ngày bæu cĔ.
3. Quân lĞ phiøu bæu: Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ phån
cĆng thành viön quân lĞ chðt chô sĈ phiøu bæu. TrđĘng
hĜp phát hiûn phiøu bæu bĀ mçt thü Tĉ bæu cĔ phâi báo
cáo ngay Ban bæu cĔ đù cĂ biûn pháp xĔ lĞ kĀp thĘi.
Câu 172. Các c ng việc mà Tổ bæu cā cæn thăc
hiện trong ngày bæu cā là gì?
Trâ lời:
1. Các thành viön Tĉ bæu cĔ phâi đøn trđęc giĘ
khai mäc đù kiùm tra cĆng tác chuèn bĀ, bâo đâm thĘi
gian khai mäc đčng giĘ quy đĀnh. Viûc bă phiøu bít đæu
tĒ 07 giĘ sáng và køt thčc vào 07 giĘ tĈi cČng ngày. Cën
cē tünh hünh thĖc tø Ě đĀa phđėng, Tĉ bæu cĔ cĂ thù quyøt
đĀnh cho bít đæu bă phiøu sęm hėn nhđng khĆng đđĜc
trđęc 05 giĘ sáng hoðc køt thčc muċn hėn nhđng khĆng
đđĜc quá 09 giĘ tĈi cČng ngày. Sau khi đã kiùm tra đæy
đĎ các đi÷u kiûn cæn thiøt cho ngày bæu cĔ, Tĉ bæu cĔ
męi tĉ chēc lú khai mäc và tiøn hành viûc bă phiøu.
2. Tĉ bæu cĔ tĉ chēc lú khai mäc cuċc bæu cĔ täi
phāng bă phiøu. Lú khai mäc phâi đđĜc tĉ chēc trang
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trąng, thĘi gian khoâng 15 đøn 20 phčt, do Tĉ trđĚng
Tĉ bæu cĔ chĎ trü.
3. Tĉ bæu cĔ tĉ chēc đù cĔ tri thĖc hiûn viûc bă phiøu:
- CĔ tri phâi tĖ münh đi bæu cĔ, khĆng đđĜc nhĘ ngđĘi
khác bæu cĔ hċ, bæu cĔ thay. Khi đøn phāng bă phiøu, cĔ
tri xuçt trünh Thó cĔ tri đù đđĜc nhên phiøu bæu.
- Khi bít đæu viûc bă phiøu, Tĉ bæu cĔ mĘi nhĕng
cĔ tri cĂ tön trong danh sách cĔ tri là lãnh đäo cçp Ďy
đâng, chýnh quy÷n đĀa phđėng, ngđĘi cĂ cĆng vęi cách
mäng, chēc síc tĆn giáo (nøu cĂ) và cĔ tri là ngđĘi cao
tuĉi nhçt cĂ mðt täi thĘi điùm khai mäc bă phiøu trđęc.
- Viûc bă phiøu đđĜc tiøn hành liön tĐc. Tĉ bæu cĔ
phâi thđĘng xuyön thĆng báo, hđęng dén cĔ tri thĖc
hiûn đčng các quy đĀnh cĎa pháp luêt v÷ bæu cĔ, thù lû
bæu cĔ, nċi quy phāng bă phiøu; đĆn đĈc cĔ tri tých cĖc
thĖc hiûn quy÷n và nghÿa vĐ bæu cĔ cĎa cĆng dån;
hđęng dén cĔ tri cách thēc bă phiøu và gäch phiøu bæu.
- Khi cĔ tri gäch phiøu bæu, khĆng ai đđĜc xem, kù
câ các thành viön Tĉ bæu cĔ. Nøu cĔ tri gäch bĀ nhæm
hoðc bĀ hăng, cĔ tri cĂ quy÷n đĉi phiøu bæu khác; nøu
cĔ tri yöu cæu đĉi phiøu bæu khác do gäch hăng, Tĉ bæu
cĔ phâi thu hći phiøu gäch hăng cĎa cĔ tri, sau đĂ męi
đđĜc phát phiøu bæu khác. CĔ tri khĆng thù tĖ gäch
phiøu bæu thü nhĘ ngđĘi khác gäch phiøu hċ nhđng
phâi tĖ münh bă phiøu. NgđĘi gäch phiøu hċ phâi đąc
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đæy đĎ hą và tön nhĕng ngđĘi ēng cĔ trön phiøu bæu đù
cĔ tri tĖ münh quyøt đĀnh. NgđĘi gäch hċ phiøu bæu phâi
ghi trung thĖc Ğ muĈn cĎa cĔ tri nhĘ viøt hċ và bâo
đâm bý mêt phiøu bæu. Khi viøt hċ phiøu bæu xong phâi
giao läi phiøu bæu cho cĔ tri đù cĔ tri tĖ münh bă phiøu
vào hām phiøu. NgđĘi khuyøt têt khĆng thù bă phiøu
đđĜc thü nhĘ ngđĘi khác bă phiøu vào hām phiøu. Ngoài
các trđĘng hĜp nĂi trön, Tĉ bæu cĔ khĆng đđĜc cho phòp
cĔ tri bæu cĔ thay hay bæu cĔ hċ cho cĔ tri khác.
- Trong khi tiøn hành bă phiøu, nøu cĂ tünh huĈng
bçt thđĘng xây ra làm gián đoän cuċc bă phiøu thü Tĉ
trđĚng Tĉ bæu cĔ và các thành viön Tĉ bæu cĔ phâi nhanh
chóng hċi Ğ đù kĀp thĘi xĔ lĞ. TrđĘng hĜp vđĜt quá thèm
quy÷n hoðc khĆng thù tĖ xĔ lĞ đđĜc thü phâi täm dĒng
cuċc bă phiøu, Tĉ bæu cĔ phâi tiøn hành niöm phong và
quân lĞ chðt chô hām phiøu, phiøu bæu và các tài liûu
liön quan khác, kĀp thĘi báo cáo Ban bæu cĔ có liên
quan đù cĂ phđėng án giâi quyøt, đćng thĘi phâi cĂ biûn
pháp cæn thiøt đù viûc bă phiøu đđĜc tiøp tĐc tiøn hành.
- Tĉ bæu cĔ phâi chč Ğ đĂng dçu ĔĐã bă phiøuĕ vào
mðt trđęc cĎa Thó cĔ tri khi cĔ tri đã hoàn thành viûc
bă phiøu bæu vào hām phiøu; khĆng đđĜc bă sĂt, bă ląt
trđĘng hĜp cĔ tri đã bă phiøu bæu cĔ rći mà chđa đđĜc
đĂng dçu ĔĐã bă phiøuĕ trön Thó cĔ tri; quân lĞ chðt
chô sĈ phiøu bæu cĔ và viûc kiùm kö, kiùm tra, phån
loäi phiøu bæu.
266

- Trong quá trünh diún ra viûc bă phiøu, các thành
viön Tĉ bæu cĔ phâi ån cæn, lĀch sĖ, hđęng dén tên tünh,
chu đáo cho cĔ tri đøn tham gia bă phiøu. Các thành
viên Tĉ bæu cĔ đđĜc phån cĆng đâm nhiûm tĒng cĆng
viûc trong ngày bæu cĔ phâi chĎ đċng thĖc hiûn nhiûm
vĐ đđĜc phån cĆng và hĊ trĜ thành viön khác hoàn
thành nhiûm vĐ chung cĎa Tĉ bæu cĔ. Tĉ bæu cĔ khĆng
đđĜc đù nhĕng ngđĘi khĆng cĂ nhiûm vĐ vào phāng bă
phiøu. KhĆng ai đđĜc mang vď khý, chçt nĉ, vêt dú
cháy,... vào đĀa điùm bă phiøu.
- TrđĘng hĜp phâi sĔ dĐng hām phiøu phĐ thü Tĉ
trđĚng Tĉ bæu cĔ chĀu trách nhiûm kiùm tra sĈ lđĜng
phiøu bæu khi phát ra cho thành viön Tĉ bæu cĔ đù
mang theo cČng vęi hām phiøu phĐ đøn các cĔ tri là
ngđĘi Ĉm đau, già yøu, khuyøt têt; ngđĘi đang bĀ täm
giam, ngđĘi đang chçp hành biûn pháp đđa vào cė sĚ
giáo dĐc bít buċc, cė sĚ cai nghiûn bít buċc mà träi täm
giam, cė sĚ giáo dĐc bít buċc khĆng tĉ chēc khu vĖc bă
phiøu riöng; ngđĘi đang bĀ täm giĕ täi nhà täm giĕ;
ngđĘi đang bĀ cách ly xã hċi têp trung täi các cė sĚ đi÷u
trĀ Covid-19 hoðc các đĀa điùm cách ly têp trung khác
và ngđĘi đang bĀ cách ly täi nhà (nøu cĂ); nhĕng khu
vĖc bĀ chia cít do thiön tai, lď lĐt, đù thĖc hiûn viûc bă
phiøu do khĆng đøn đđĜc phāng bă phiøu. Sau khi
nhĕng cĔ tri này bă phiøu xong, thành viön Tĉ bæu cĔ
phâi mang ngay hām phiøu phĐ v÷ phòng bă phiøu.
4. Køt thčc viûc bă phiøu và tĉ chēc kiùm phiøu:
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Sau khi đã køt thčc giĘ bă phiøu theo quy đĀnh thü Tĉ
bæu cĔ męi đđĜc mĚ hām phiøu đù kiùm phiøu.
5. Phån cĆng nhiûm vĐ cho các thành viön khi tiøn
hành kiùm phiøu và lêp biön bân kiùm phiøu:
- Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ phån cĆng các thành viön Tĉ
bæu cĔ thành các nhĂm đù thĖc hiûn viûc kiùm phiøu.
ĐĈi vęi các Tĉ bæu cĔ đĎ sĈ lđĜng thành viön đù phån
thành 04 nhĂm thü phån cĆng thĖc hiûn nhđ sau: NhĂm
kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi; nhĂm kiùm phiøu
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh; nhĂm
kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
huyûn; nhĂm kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp xã.
ĐĈi vęi các Tĉ bæu cĔ khĆng đĎ sĈ lđĜng thành viön
đù phån thành 04 nhĂm thü Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ phån
cĆng các nhĂm kiùm phiøu bæu đäi biùu QuĈc hċi và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån các cçp cho phČ hĜp.
- Thđ kĞ Tĉ bæu cĔ tiøn hành lêp các biön bân køt
quâ kiùm phiøu bæu cĔ.
Câu 173. Lễ khai mäc cuộc bæu cā đþợc tổ
chĀc nhþ thế nào?
Trâ lời:
Khi đøn giĘ bít đæu bă phiøu theo quy đĀnh, Tĉ bæu
cĔ phâi tĉ chēc lú khai mäc cuċc bæu cĔ täi phāng bă
phiøu.
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Thành phæn tham dĖ lú khai mäc bao gćm:
- Các thành viön Tĉ bæu cĔ, nhĕng ngđĘi cĂ nhiûm
vĐ liön quan đøn cĆng tác bæu cĔ.
- Đäi diûn cė quan đâng, chýnh quy÷n, Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam, các tĉ chēc đoàn thù Ě đĀa phđėng.
- Đäi diûn cĔ tri là ngđĘi cao tuĉi, ngđĘi cĂ cĆng vęi
cách mäng và chēc síc tĆn giáo trong khu vĖc (nøu cĂ).
- CĔ tri đøn dĖ lú khai mäc.
- PhĂng viön báo, đài (nøu cĂ).
Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ chĎ trü lú khai mäc theo trình
tĖ sau đåy:
- Chào cĘ, tuyön bĈ lĞ do, gięi thiûu đäi biùu.
- Đąc diún vën khai mäc. Diún vën khai mäc cæn
đđĜc chuèn bĀ trang trąng, ngín gąn, sčc tých, nöu đđĜc
mĐc đých, Ğ nghÿa cĎa viûc bæu cĔ.
- Đąc nċi quy phāng bă phiøu.
- Kiùm tra hām phiøu chýnh, hām phiøu phĐ trđęc
sĖ chēng kiøn cĎa cĔ tri; mĘi 02 cĔ tri khĆng phâi là
ngđĘi có tên trong danh sách ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån täi đėn vĀ
bæu cĔ nėi cĂ khu vĖc bă phiøu chēng kiøn viûc kiùm
tra hām phiøu, sau đĂ niöm phong hām phiøu chýnh,
hām phiøu phĐ theo quy đĀnh.
- Sau khi thĖc hiûn thĎ tĐc niöm phong hām phiøu,
Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ tuyön bĈ cuċc bă phiøu bæu cĔ đäi
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biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån
các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 bít đæu.
Câu 174. TrþĆc khi bó phiếu, thû týc kiểm tra
hñm phiếu đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Trđęc khi bă phiøu, Tĉ bæu cĔ phâi kiùm tra hām
phiøu trđęc sĖ chēng kiøn cĎa cĔ tri đù bâo đâm týnh
cĆng khai, khách quan và thĖc hiûn nguyön tíc nhån
dån kiùm tra. Đåy cďng là hünh thēc đù cĔ tri trĖc tiøp
giám sát cuċc bæu cĔ.
Đčng giĘ bít đæu bă phiøu theo quy đĀnh, Tĉ
trđĚng Tĉ bæu cĔ mĘi 02 cĔ tri cĂ mðt täi phāng bă
phiøu mà khĆng phâi là ngđĘi cĂ tön trong danh sách
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån täi đėn vĀ bæu cĔ nėi cĂ khu vĖc bă
phiøu chēng kiøn viûc kiùm tra hām phiøu. Sau khi
kiùm tra hām phiøu và xác nhên khĆng cĂ gü Ě trong,
hām phiøu đđĜc đĂng và niöm phong bìng giçy cĂ đĂng
dçu cĎa Tĉ bæu cĔ, thü cuċc bă phiøu męi đđĜc bít đæu.
Câu 175. Việc bó phiếu đþợc thăc hiện nhþ
thế nào?
Trâ lời:
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhân dån quy đĀnh v÷ nguyön tíc bă phiøu nhđ sau:
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- MĊi cĔ tri cĂ quy÷n bă mċt phiøu bæu đäi biùu
QuĈc hċi và bă mċt phiøu bæu đäi biùu Hċi đćng nhån
dån tđėng ēng vęi mĊi cçp Hċi đćng nhån dån.
- CĔ tri phâi tĖ münh đi bæu cĔ, khĆng đđĜc nhĘ
ngđĘi khác bæu cĔ thay.
- Khi cĔ tri viøt phiøu bæu, khĆng ai đđĜc xem, kù
câ thành viön Tĉ bæu cĔ.
- Nøu viøt hăng, cĔ tri cĂ quy÷n đĉi phiøu bæu khác.
- Khi cĔ tri bă phiøu xong, Tĉ bæu cĔ cĂ trách
nhiûm đĂng dçu ĔĐã bă phiøuĕ vào Thó cĔ tri.
- Mąi ngđĘi phâi tuån theo nċi quy phāng bă phiøu.
Câu 176. Việc cā tri ghi phiếu bæu cā đþợc
thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Tĉ bæu cĔ cĂ trách nhiûm hđęng dén cĐ thù cĔ tri
cách thēc bă phiøu. Nøu cĔ tri khĆng týn nhiûm ngđĘi
ēng cĔ nào thü gäch ngang câ hą và tön ngđĘi ēng cĔ đĂ
(gäch đñ lön hàng chĕ hą và tön ngđĘi ēng cĔ); khĆng
khoanh trān; khĆng đđĜc đánh dçu trön phiøu bæu;
khĆng đđĜc viøt thöm, khĆng đđĜc ghi tön ngđĘi ngoài
danh sách ēng cĔ vào phiøu bæu; khĆng bæu quá sĈ đäi
biùu đđĜc çn đĀnh trong phiøu bæu; khĆng đù nguyön
phiøu bæu đĈi vęi phiøu bæu cĂ sĈ dđ ngđĘi ēng cĔ
(khĆng gäch tön ngđĘi ēng cĔ nào) hoðc gäch tçt câ
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ngđĘi ēng cĔ trong phiøu bæu.
TrđĘng hĜp cĂ phiøu gäch chòo, gäch xiön, gäch dąc
hoðc gäch ngang nhđng gäch høt hą và tön cĎa ngđĘi
ēng cĔ thü vén đđĜc týnh là phiøu hĜp lû.
TrđĘng hĜp ngđĘi ēng cĔ cĂ hai tön (tön khai sinh,
tön thđĘng gąi) hoðc cĂ chēc vĀ, pháp danh, pháp hiûu
theo tĆn giáo, nøu cĔ tri khĆng týn nhiûm ngđĘi này, thü
cæn hđęng dén cho cĔ tri gäch tçt câ tön khai sinh, tön
thđĘng gąi hoðc chēc vĀ, pháp danh, pháp hiûu tĆn giáo
cĎa ēng cĔ viön đĂ. Tuy nhiön, trđĘng hĜp cĔ tri chþ
gäch mċt dāng tön khai sinh hoðc tön thđĘng gąi; chþ
gäch mċt dāng tön khai sinh hoðc mċt dāng cĂ chēc vĀ,
pháp danh, pháp hiûu (đĈi vęi chēc síc tĆn giáo) thü
phiøu bæu đĂ vén đđĜc týnh là hĜp lû.
TrđĘng hĜp bön cänh hą và tön cĎa ngđĘi ēng cĔ cĂ
câ ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc đėn do cĂ sĖ
giĈng nhau câ hą, tön và tön đûm, nøu cĔ tri khĆng týn
nhiûm ngđĘi này thü cæn hđęng dén cho cĔ tri gäch høt
câ hą và tön và ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc
đėn. Tuy nhiön, nøu cĔ tri chþ gäch hą và tön mà khĆng
gäch ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc đėn thü
phiøu bæu đĂ vén đđĜc týnh là hĜp lû.
Nøu cĔ tri yöu cæu đĉi phiøu bæu khác do gäch
hăng, Tĉ bæu cĔ phâi thu hći phiøu gäch hăng cĎa cĔ
tri, sau đĂ męi đđĜc phát phiøu bæu khác.
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Câu 177. Trþąng hợp nào thì cā tri đþợc nhą
ngþąi khác viết hộ phiếu, bó hộ phiếu bæu cā?
Trâ lời:
CĔ tri khĆng thù tĖ viøt đđĜc phiøu bæu cĔ thü đđĜc
nhĘ ngđĘi khác viøt hċ, ngđĘi viøt hċ phâi bâo đâm bý
mêt phiøu bæu cĔ cĎa cĔ tri.
TrđĘng hĜp cĔ tri vü khuyøt têt khĆng tĖ bă phiøu
bæu cĔ đđĜc thü nhĘ ngđĘi khác bă phiøu vào hām phiøu.
Câu 178. Thẻ cā tri sau khi c ng dån đã bó
phiếu xong thì xā lý nhþ thế nào?
Trâ lời:
Sau khi cĔ tri bă phiøu bæu cĔ xong, thành viön Tĉ
bæu cĔ cĂ trách nhiûm nhíc cĔ tri xuçt trünh läi Thó cĔ
tri và đĂng dçu ĔĐã bă phiøuĕ lön mðt trđęc cĎa Thó cĔ
tri. CĔ tri đđĜc giĕ läi Thó cĔ tri; cĔ tri khĆng đđĜc
xuçt trünh Thó cĔ tri đã đĂng dçu ĔĐã bă phiøuĕ đù yöu
cæu tham gia bă phiøu.
Câu 179. Việc xā lý đối vĆi một số tình huống
đðc biệt cò thể phát sinh trþĆc, trong và sau ngày
bæu cā đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
- TrđĘng hĜp dĀch bûnh Covid-19 bùng phát Ě đĀa
phđėng trong thĘi gian gæn đøn ngày bæu cĔ, thü Ủy
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ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng
báo cáo Ủy ban nhån dån cçp tþnh xem xòt chþ đäo,
hđęng dén phđėng án tĉ chēc bæu cĔ đâm bâo phČ hĜp
vęi các quy đĀnh cĎa pháp luêt hiûn hành, trön tinh
thæn là đĀa phđėng chĎ đċng xåy dĖng các phđėng án
tĈt nhçt đù cĂ kø hoäch đđa hām phiøu phĐ và phiøu
bæu cĔ đøn cho nhĕng cĔ tri bĀ ânh hđĚng do míc bûnh
hoðc do phâi cách ly đù hą nhên phiøu bæu cĔ và thĖc
hiûn viûc bæu cĔ. Đćng thĘi, Ủy ban nhån dån cçp tþnh
chþ đäo thĖc hiûn các biûn pháp phāng, chĈng dĀch
Covid-19 theo các Chþ thĀ cĎa ThĎ tđęng Chýnh phĎ.
- TrđĘng hĜp xây ra mđa lď, thiön tai đðc biût
nghiöm trąng, đĀa hünh bĀ chia cít dén đøn cĔ tri khĆng
thù đi đøn các phāng bă phiøu thü Ủy ban bæu cĔ các
cçp chþ đäo Tĉ bæu cĔ tüm phđėng án tĈt nhçt đù cĂ kø
hoäch đđa hām phiøu phĐ và phiøu bæu cĔ đøn gičp
nhĕng cĔ tri này nhên phiøu bæu cĔ và thĖc hiûn viûc
bæu cĔ.
- Trong trđĘng hĜp các tünh huĈng phát sinh trön
đã đđĜc các cė quan cĂ thèm quy÷n Ě đĀa phđĘng giâi
quyøt nhđng khĆng thù xĔ lĞ đđĜc, do vđĜt quá thèm
quy÷n thü Ủy ban bæu cĔ Ě cçp tþnh báo cáo Hċi đċng
bæu cĔ quĈc gia xem xòt, quyøt đĀnh phđėng án tĉ chēc
bæu cĔ täi các khu vĖc này.
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Câu 180. NhĂng să kiện bçt ngą làm gián
đoän cuộc bó phiếu đþợc xā lý nhþ thế nào?
Trâ lời:
Theo quy đĀnh täi Đi÷u 71 cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån, viûc bă phiøu
phâi đđĜc tiøn hành liön tĐc trong ngày bæu cĔ. TrđĘng
hĜp cĂ nhĕng sĖ kiûn bçt ngĘ làm gián đoän cuċc bă
phiøu, thü Tĉ bæu cĔ phâi lêp tēc niöm phong hām
phiøu, tài liûu liön quan trĖc tiøp đøn cuċc bæu cĔ, kĀp
thĘi báo cho Ban bæu cĔ biøt, đćng thĘi phâi cĂ nhĕng
biûn pháp cæn thiøt đù viûc bă phiøu đđĜc tiøp tĐc.
TrđĘng hĜp vü lĞ do đðc biût phâi hoãn ngày bă
phiøu, thü Tĉ bæu cĔ phâi kĀp thĘi báo cáo cho Ban bæu
cĔ biøt đù đ÷ nghĀ Ủy ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh trünh Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia xem xòt, quyøt đĀnh.
Câu 181. Việc kiểm phiếu đþợc tiến hành nhþ
thế nào? NhĂng ai đþợc chĀng kiến việc kiểm
phiếu?
Trâ lời:
Viûc kiùm phiøu phâi đđĜc tiøn hành täi phāng bă
phiøu ngay sau khi cuċc bă phiøu køt thčc. Trünh tĖ
tiøn hành viûc kiùm phiøu đđĜc thĖc hiûn nhđ sau:
- Trđęc khi mĚ hām phiøu, Tĉ bæu cĔ phâi kiùm kö
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(đøm), niöm phong phiøu bæu cĔ chđa sĔ dĐng và phiøu
bæu cĔ do cĔ tri gäch hăng (nøu cĂ), lêp biön bân kiùm
kö viûc sĔ dĐng phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa
XV và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ
2021-2026 (theo Méu sĈ 35/HĐBC); toàn bċ phiøu bæu
cĔ chđa sĔ dĐng và phiøu bæu cĔ bĀ gäch hăng đđĜc
niöm phong và gĔi kñm theo biön bân kiùm kö viûc sĔ
dĐng phiøu bæu đøn các Ban bæu cĔ tđėng ēng.
- Trđęc khi mĚ hām phiøu, Tĉ bæu cĔ mĘi 02 cĔ tri
là ngđĘi biøt chĕ, cĂ uy týn trong Nhån dån täi đĀa bàn
và khĆng phâi là nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi,
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp täi
khu vĖc bă phiøu đĂ chēng kiøn viûc mĚ hām phiøu.
NgđĘi ēng cĔ hoðc ngđĘi đäi diûn hĜp pháp cĎa ngđĘi
ēng cĔ và các phĂng viön đđĜc chēng kiøn viûc kiùm
phiøu cĎa Tĉ bæu cĔ, nhđng phâi đâm bâo khoâng cách
an toàn đù Tĉ bæu cĔ thĖc hiûn nhiûm vĐ kiùm phiøu.
- Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ mĚ hām phiøu chýnh và hām
phiøu phĐ (nøu cĂ) đù tiøn hành viûc kiùm phiøu.
- Tĉ bæu cĔ thĖc hiûn viûc phån loäi phiøu bæu theo
màu phiøu bæu đäi biùu QuĈc hċi, màu phiøu bæu đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh; màu phiøu bæu đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn; màu phiøu bæu đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã; kiùm kö (đøm) tĉng sĈ
phiøu trong hām phiøu đù xác đĀnh sĈ phiøu thu vào và
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bàn giao các loäi phiøu cho các nhĂm đã đđĜc phån cĆng
cĎa Tĉ bæu cĔ đù bít đæu viûc kiùm phiøu.
- Tĉ bæu cĔ tiøn hành kiùm tra tĉng sĈ phiøu thu
vào so vęi tĉng sĈ cĔ tri đã tham gia bă phiøu. Nøu tĉng
sĈ phiøu thu vào bìng hoðc ýt hėn sĈ cĔ tri đã tham gia
bă phiøu thü Tĉ bæu cĔ męi đđĜc tiøn hành kiùm phiøu.
TrđĘng hĜp tĉng sĈ phiøu thu vào nhi÷u hėn tĉng sĈ cĔ
tri đã tham gia bă phiøu thü Tĉ bæu cĔ phâi kiùm tra
läi; nøu kiùm tra läi vén cho køt quâ tĉng sĈ phiøu thu
vào nhi÷u hėn tĉng sĈ cĔ tri đã tham gia bă phiøu thü
lêp tēc niöm phong hām phiøu và báo cáo ngay Ban bæu
cĔ tđėng ēng đù giâi quyøt. TrđĘng hĜp vđĜt quá thèm
quy÷n giâi quyøt cĎa Ban bæu cĔ thü Ban bæu cĔ phâi
kĀp thĘi báo cáo Ủy ban bæu cĔ tđėng ēng đù xem xòt,
quyøt đĀnh.
Câu 182. Việc tham gia chĀng kiến việc kiểm
phiếu và khiếu näi về việc kiểm phiếu đþợc thăc
hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng
nhån dån quy đĀnh: ngđĘi ēng cĔ, đäi diûn cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ hoðc ngđĘi đđĜc Ďy
nhiûm cĂ quy÷n chēng kiøn viûc kiùm phiøu và khiøu
näi v÷ viûc kiùm phiøu. Các phĂng viön báo chý đđĜc
chēng kiøn viûc kiùm phiøu (Đi÷u 73). Đù bâo đâm thĖc
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hiûn quy đĀnh này, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia đã cĂ
hđęng dén nhđ sau:
Nhĕng ngđĘi đđĜc tham gia chēng kiøn viûc kiùm
phiøu bao gćm:
- ĔNgđĘi ēng cĔĕ là ngđĘi cĂ tön trong danh sách
chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi
biùu Hċi đćng nhån dån các cçp đã đđĜc niöm yøt Ě khu
vĖc bă phiøu.
- ĔĐäi diûn cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu
ngđĘi ēng cĔĕ là ngđĘi đđĜc cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi
thiûu ngđĘi ēng cĔ chþ đĀnh, phån cĆng bìng vën bân
tham gia chēng kiøn viûc kiùm phiøu bæu cĔ täi khu
vĖc bă phiøu nėi cĂ ngđĘi ēng cĔ là ngđĘi do cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ münh gięi thiûu.
- ĔNgđĘi đđĜc Ďy nhiûmĕ là ngđĘi đđĜc ngđĘi cĂ tön
trong danh sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu QuĈc hċi hoðc ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
Ďy quy÷n bìng vën bân đù chēng kiøn viûc kiùm phiøu
bæu cĔ täi khu vĖc bă phiøu mà ngđĘi đĂ ēng cĔ. Vën
bân Ďy quy÷n phâi đđĜc cĆng chēng theo quy đĀnh cĎa
pháp luêt.
- ĔPhĂng viön báo chýĕ là ngđĘi cĂ thó nhà báo cān
hiûu lĖc, đđĜc cė quan báo chý phån cĆng, gięi thiûu đøn
đù chēng kiøn viûc kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp.
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Viûc đëng kĞ tham gia chēng kiøn viûc kiùm phiøu
và khiøu näi v÷ viûc kiùm phiøu đđĜc thĖc hiûn theo
thĎ tĐc sau đåy:
- NgđĘi ēng cĔ xuçt trünh giçy Chēng minh nhån
dån, thó Cën cđęc cĆng dån hoðc giçy tĘ tČy thån hĜp
pháp khác vęi Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ khi đ÷ nghĀ tham
gia chēng kiøn viûc kiùm phiøu hoðc khiøu näi v÷ viûc
kiùm phiøu.
- Đäi diûn cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ xuçt trünh vën bân phån cĆng, chþ đĀnh hoðc
giçy gięi thiûu cĎa cė quan, tĉ chēc đėn vĀ và giçy
Chēng minh nhån dån, thó Cën cđęc cĆng dån hoðc
giçy tĘ tČy thån hĜp pháp khác; ngđĘi đđĜc Ďy nhiûm
xuçt trünh giçy Ďy quy÷n và giçy Chēng minh nhån
dån, thó Cën cđęc cĆng dån hoðc giçy tĘ tČy thån hĜp
pháp khác vęi Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ khi đ÷ nghĀ tham
gia chēng kiøn viûc kiùm phiøu hoðc khiøu näi v÷ viûc
kiùm phiøu.
- PhĂng viön báo chý xuçt trünh thó nhà báo cān
hiûu lĖc và vën bân phån cĆng hoðc giçy gięi thiûu cĎa
cė quan báo chý vęi Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ khi đ÷ nghĀ
tham gia chēng kiøn viûc kiùm phiøu.
- Trong quá trünh chēng kiøn viûc kiùm phiøu, nøu
phát hiûn hành vi cĂ dçu hiûu vi phäm pháp luêt thü
ngđĘi ēng cĔ, đäi diûn cė quan, tĉ chēc, đėn vĀ gięi
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thiûu ngđĘi ēng cĔ hoðc ngđĘi đđĜc Ďy nhiûm cĂ quy÷n
khiøu näi, tĈ cáo täi chĊ vęi Tĉ bæu cĔ.
Đù cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
đćng nhån dån các cçp diún ra thành cĆng tĈt đõp và
đčng quy đĀnh cĎa pháp luêt, đćng thĘi bâo đâm quy÷n
lĜi chýnh đáng cĎa ngđĘi ēng cĔ và các cá nhån, tĉ chēc
cĂ liön quan, ngđĘi ēng cĔ, đäi diûn cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ hoðc ngđĘi đđĜc Ďy
nhiûm cĂ trách nhiûm liön hû trđęc vęi Tĉ bæu cĔ v÷
viûc tham dĖ chēng kiøn kiùm phiøu; quan sát quá
trünh Tĉ bæu cĔ thĖc hiûn viûc kiùm phiøu tĒ vĀ trý đã
đđĜc Tĉ bæu cĔ bĈ trý; tuån thĎ các quy đĀnh cĎa pháp
luêt, nċi quy phāng bă phiøu và sĖ hđęng dén cĎa Tĉ
bæu cĔ; bâo đâm an toàn, trêt tĖ, khĆng làm ânh hđĚng
đøn hoät đċng bünh thđĘng cĎa Tĉ bæu cĔ; khiøu näi, tĈ
cáo vęi Tĉ bæu cĔ nøu phát hiûn hành vi cĂ dçu hiûu vi
phäm pháp luêt trong quá trünh kiùm phiøu.
PhĂng viön báo chý cĂ trách nhiûm tuån thĎ các
quy đĀnh cĎa pháp luêt v÷ báo chý, nċi quy phāng bă
phiøu và sĖ hđęng dén cĎa Tĉ bæu cĔ trong quá trünh
tác nghiûp; khĆng làm ânh hđĚng đøn hoät đċng bünh
thđĘng cĎa Tĉ bæu cĔ; đđa tin, bài kĀp thĘi, trung thĖc,
chýnh xác v÷ quá trünh kiùm phiøu bæu cĔ đù gĂp phæn
vào cĆng tác thĆng tin, tuy÷n truy÷n v÷ cuċc bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp.
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PhĂng viön báo chý nđęc ngoài cĂ nhu cæu tham dĖ,
đđa tin v÷ hoät đċng trong ngày bæu cĔ täi Viût Nam
thü thĖc hiûn theo quy đĀnh täi NghĀ đĀnh sĈ
88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 nëm 2012 v÷ Hoät
đċng thĆng tin, báo chý cĎa báo chý nđęc ngoài, cė quan
đäi diûn nđęc ngoài, tĉ chēc nđęc ngoài täi Viût Nam.
Tĉ bæu cĔ cĂ trách nhiûm hđęng dén, täo đi÷u kiûn
thuên lĜi đù ngđĘi ēng cĔ, đäi diûn cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ hoðc ngđĘi đđĜc Ďy nhiûm,
phĂng viön báo chý tham gia chēng kiøn viûc kiùm phiøu.
BĈ trý vĀ trý quan sát, chēng kiøn thuên lĜi nhđng khĆng
làm ânh hđĚng đøn hoät đċng kiùm phiøu cĎa Tĉ bæu
cĔ; giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo v÷ viûc kiùm phiøu (nøu
cĂ) và ghi nċi dung giâi quyøt vào biön bân. TrđĘng hĜp
khĆng giâi quyøt đđĜc thü phâi ghi rĄ Ğ kiøn cĎa Tĉ bæu
cĔ vào biön bân giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo và chuyùn
đøn Ban bæu cĔ tđėng ēng. Tĉ trđĚng Tĉ bæu cĔ cĂ
quy÷n yöu cæu ngđĘi chēng kiøn kiùm phiøu, phĂng
viön báo chý ra khăi khu vĖc kiùm phiøu nøu ngđĘi
chēng kiøn kiùm phiøu, phĂng viön báo chý cĂ hành vi
vi phäm nċi quy phāng bă phiøu, gåy mçt an toàn, trêt
tĖ, làm ânh hđĚng đøn hoät đċng cĎa Tĉ bæu cĔ.
Câu 183. NhĂng phiếu bæu cā nào là phiếu
bæu cā hợp lệ?
Trâ lời:
V÷ nguyön tíc, phiøu bæu cĔ hĜp lû là phiøu đáp
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ēng đĎ các đi÷u kiûn sau đåy:
- Phiøu theo méu quy đĀnh do Tĉ bæu cĔ phát ra.
- Phiøu cĂ đĂng dçu cĎa Tĉ bæu cĔ.
- Phiøu bæu đĎ hoðc ýt hėn sĈ lđĜng đäi biùu đã çn
đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ.
- Phiøu khĆng ghi thöm tön ngđĘi khác ngoài danh
sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ hoðc ghi thöm nċi dung khác.
Tĉ bæu cĔ cĂ trách nhiûm hđęng dén cĐ thù cĔ tri
cách thēc bă phiøu đù bâo đâm phiøu bæu cĔ hĜp lû.
Theo các hđęng dén täi ThĆng tđ sĈ 01/2021/TT-BNV
cĎa Bċ Nċi vĐ và hđęng dén cĎa Hċi đćng bæu cĔ quĈc
gia, nøu cĔ tri khĆng týn nhiûm ngđĘi ēng cĔ nào thü
gäch ngang giĕa câ hą và tön ngđĘi ēng cĔ đĂ (gäch đñ
lön hàng hą và tön ngđĘi ēng cĔ); khĆng khoanh trān,
gäch chòo, gäch dđęi, gäch trön hàng hą và tön ngđĘi
ēng cĔ; khĆng đđĜc đánh dçu trön phiøu bæu; khĆng
đđĜc viøt thöm, khĆng đđĜc ghi tön ngđĘi ngoài danh
sách ēng cĔ vào phiøu bæu; khĆng đđĜc bæu quá sĈ đäi
biùu đđĜc çn đĀnh trong phiøu bæu; khĆng đđĜc đù
nguyên phiøu bæu đĈi vęi phiøu bæu cĂ sĈ dđ ngđĘi ēng
cĔ (khĆng gäch tön ngđĘi ēng cĔ nào) hoðc gäch tçt câ
ngđĘi ēng cĔ trong phiøu bæu. Tuy nhiön, trđĘng hĜp
trön phiøu gäch chòo, gäch xiön, gäch dąc hoðc gäch
ngang nhđng gäch høt hą và tön cĎa ngđĘi ēng cĔ thü
vén đđĜc týnh là phiøu hĜp lû.
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TrđĘng hĜp ngđĘi ēng cĔ cĂ hai tön (tön khai sinh,
tön thđĘng gąi) hoðc cĂ chēc vĀ, pháp danh, pháp hiûu
theo tĆn giáo, nøu cĔ tri khĆng týn nhiûm ngđĘi này, thü
cæn hđęng dén cho cĔ tri gäch tçt câ tön khai sinh, tön
thđĘng gąi hoðc chēc vĀ, pháp danh, pháp hiûu tĆn giáo
cĎa ēng cĔ viön đĂ. Tuy nhiön, nøu cĔ tri chþ gäch mċt
dāng tön khai sinh hoðc tön thđĘng gąi; chþ gäch mċt
dāng tön khai sinh hoðc mċt dāng chēc vĀ, pháp danh,
pháp hiûu (đĈi vęi chēc síc tĆn giáo) thü phiøu bæu đĂ
vén đđĜc týnh là hĜp lû.
Tđėng tĖ nhđ vêy, trđĘng hĜp bön cänh hą và tön
cĎa ngđĘi ēng cĔ cĂ câ ngày tháng nëm sinh đðt trong
ngoðc đėn () do nhĕng ngđĘi ēng cĔ trong danh sách
ghi trön phiøu cĂ câ hą, tön và tön đûm giĈng nhau, nøu
cĔ tri khĆng týn nhiûm ngđĘi này, thü cæn gäch høt câ
hą và tön và ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc đėn.
Tuy nhiön, nøu cĔ tri chþ gäch hą và tön mà khĆng gäch
ngày tháng nëm sinh đðt trong ngoðc đėn thü phiøu bæu
đĂ vén đđĜc týnh là hĜp lû.
Câu 184. NhĂng phiếu bæu cā nào là phiếu
kh ng hợp lệ?
Trâ lời:
Nhĕng phiøu bæu cĔ khĆng hĜp lû là:
- Phiøu khĆng theo méu quy đĀnh do Tĉ bæu cĔ
phát ra.
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- Phiøu khĆng cĂ dçu cĎa Tĉ bæu cĔ.
- Phiøu đù sĈ ngđĘi đđĜc bæu nhi÷u hėn sĈ lđĜng
đäi biùu đđĜc bæu đã çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ.
- Phiøu gäch xĂa hą, tön cĎa tçt câ nhĕng ngđĘi ēng
cĔ; phiøu ghi thöm tön ngđĘi ngoài danh sách nhĕng
ngđĘi ēng cĔ hoðc phiøu cĂ ghi thöm nċi dung khác.
Trong quá trünh kiùm phiøu, nøu phát hiûu cĂ
phiøu bæu cĔ đđĜc cho là khĆng hĜp lû thü Tĉ trđĚng Tĉ
bæu cĔ đđa ra đù toàn Tĉ xem xòt, quyøt đĀnh. Tĉ bæu
cĔ khĆng đđĜc gäch xĂa hoðc sĔa các tön, nċi dung ghi
trön phiøu bæu.
Câu 185. Việc kiểm đếm số phiếu bæu cho
tÿng ngþąi Āng cā đþợc Tổ bæu cā thăc hiện nhþ
thế nào?
Trâ lời:
Viûc kiùm phiøu bæu cho tĒng ngđĘi ēng cĔ chþ
thĖc hiûn đĈi vęi nhĕng phiøu hĜp lû. Các phiøu bæu
hĜp lû đđĜc xøp thành các loäi, gćm: Loäi phiøu bæu 01
đäi biùu; loäi phiøu bæu 02 đäi biùu; loäi phiøu bæu 03
đäi biùu,...
Tĉ bæu cĔ kiùm phiøu theo tĒng loäi phiøu bæu đù
làm cën cē xác đĀnh sĈ phiøu bæu cho tĒng ngđĘi ēng cĔ.
Đù viûc kiùm phiøu đđĜc chýnh xác, Tĉ bæu cĔ phån
công ýt nhçt 03 ngđĘi kiùm phiøu, gćm: 01 ngđĘi đąc, 01
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ngđĘi ghi, 01 ngđĘi kiùm tra viûc đąc và ghi. Cách ghi
sĈ phiøu cho tĒng ngđĘi ēng cĔ tham khâo theo cách vô
læn lđĜt các hünh vuĆng và 01 đđĘng chòo, cē 05 phiøu
täo thành mċt hünh vuĆng cĂ 01 đđĘng chòo.
Câu 186. Việc tính và ghi tỷ lệ phæn trëm %
trong các biên bân kết quâ bæu cā đþợc thể hiện
nhþ thế nào?
Trâ lời:
Tğ lû phæn trëm (%) trong các biön bân køt quâ bæu
cĔ đđĜc xác đĀnh đøn sĈ Ě hàng thêp phån thē hai (chĕ
sĈ thē hai sau dçu thêp phån) và đđĜc làm trān sĈ đù
bâo đâm tĉng tğ lû phæn trëm cĎa các tiöu chý, thành
phæn là 100%. Nøu chĕ sĈ thē ba sau dçu thêp phån là
tĒ 5 trĚ lön thü đđĜc làm tròn lên thêm 01 đėn vĀ vào
chĕ sĈ Ě hàng thêp phån thē hai. Vý dĐ: 22,566% thü
đđĜc làm trān thành 22,57%.
Câu 187. Nguyên tíc xác đðnh ngþąi trúng cā
đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Nguyön tíc xác đĀnh ngđĘi trčng cĔ đđĜc thĖc hiûn
nhđ sau:
- Køt quâ bæu cĔ đđĜc týnh trön sĈ phiøu bæu hĜp lû
và chþ đđĜc cĆng nhên khi đã cĂ quá mċt nĔa tĉng sĈ cĔ
tri trong danh sách cĔ tri täi đėn vĀ bæu cĔ tham gia
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bæu cĔ, trĒ trđĘng hĜp bæu cĔ läi mà sĈ cĔ tri đi bæu cĔ
vén chđa đät quá mċt nĔa tĉng sĈ cĔ tri trong danh
sách cĔ tri thü køt quâ bæu cĔ läi đđĜc cĆng nhên mà
khĆng tĉ chēc bæu cĔ läi læn thē hai.
- NgđĘi trčng cĔ phâi là ngđĘi ēng cĔ có sĈ phiøu
bæu đät quá mċt nĔa tĉng sĈ phiøu bæu hĜp lû.
- TrđĘng hĜp sĈ ngđĘi ēng cĔ đät sĈ phiøu bæu quá
mċt nĔa tĉng sĈ phiøu bæu hĜp lû nhi÷u hėn sĈ lđĜng
đäi biùu mà đėn vĀ bæu cĔ đđĜc bæu thü nhĕng ngđĘi
trčng cĔ là nhĕng ngđĘi cĂ sĈ phiøu bæu cao hėn.
- TrđĘng hĜp cuĈi danh sách trčng cĔ cĂ nhi÷u
ngđĘi đđĜc sĈ phiøu bæu bìng nhau và nhi÷u hėn sĈ
lđĜng đäi biùu đđĜc bæu đã çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ
thü ngđĘi nhi÷u tuĉi hėn là ngđĘi trčng cĔ.
Câu 188. Các khiếu näi, tố cáo täi chỗ về việc
kiểm phiếu đþợc giâi quyết nhþ thế nào?
Trâ lời:
Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo täi chĊ v÷ nhĕng hành vi
cĂ dçu hiûu vi phäm pháp luêt trong viûc kiùm phiøu do
Tĉ bæu cĔ nhên, giâi quyøt và ghi nċi dung giâi quyøt
vào biön bân.
Trong trđĘng hĜp Tĉ bæu cĔ khĆng giâi quyøt đđĜc
thü phâi ghi rĄ Ğ kiøn cĎa Tĉ bæu cĔ vào biön bân giâi
quyøt khiøu näi, tĈ cáo và chuyùn đøn Ban bæu cĔ
tđėng ēng.
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Câu 189. Biên bân kết quâ kiểm phiếu bæu cā
cûa Tổ bæu cā ć khu văc bó phiếu gồm nhĂng nội
dung gì?
Trâ lời:
Sau khi kiùm phiøu xong, Tĉ bæu cĔ phâi lêp các
loäi biön bân sau đåy:
(1) Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi täi khu vĖc bă phiøu (theo Méu sĈ 20/HĐBCQH).
(2) Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp tþnh täi khu vĖc bă phiøu (theo
Méu sĈ 25/HĐBC-HĐND).
(3) Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp huyûn täi khu vĖc bă phiøu
(theo Méu sĈ 25/HĐBC-HĐND).
(4) Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp xã täi khu vĖc bă phiøu (theo
Méu sĈ 25/HĐBC-HĐND).
Biön bân køt quâ kiùm phiøu bæu cĔ gćm các nċi
dung sau đåy:
- Tĉng sĈ cĔ tri cĎa khu vĖc bă phiøu (theo danh
sách cĔ tri täi khu vĖc bă phiøu đđĜc cêp nhêt đøn thĘi
điùm bít đæu bă phiøu, thĈng kö riöng theo tĉng sĈ cĔ
tri cĂ quy÷n bæu cĔ đäi biùu Ě cçp tđėng ēng).
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- SĈ lđĜng cĔ tri đã tham gia bă phiøu (riêng cho
mỗi loäi bi n bân).
- SĈ phiøu phát ra (riöng cho mĊi loäi biön bân).
- SĈ phiøu thu vào (riöng cho mĊi loäi biön bân).
- SĈ phiøu hĜp lû (riöng cho mĊi loäi biön bân).
- SĈ phiøu khĆng hĜp lû (ri ng cho mỗi loäi bi n bân).
- SĈ phiøu bæu cho mĊi ngđĘi ēng cĔ (ri ng cho mỗi
loäi bi n bân).
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo nhên đđĜc; nhĕng khiøu
näi, tĈ cáo đã giâi quyøt và køt quâ giâi quyøt (riêng
cho mỗi loäi bi n bân).
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo chuyùn đøn tĒng loäi
Ban bæu cĔ (tương ứng với từng loäi việc bæu cử cụ thể).
Viûc xác đĀnh tğ lû phæn trëm cĔ tri đã tham gia bă
phiøu so vęi tĉng sĈ cĔ tri trong tĒng loäi biön bân phâi
cën cē vào sĈ cĔ tri đã tham gia bă phiøu so vęi tĉng sĈ
cĔ tri cĂ quy÷n bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, tĉng sĈ cĔ tri
cĂ quy÷n bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě tĒng cçp.
MĊi loäi biön bân đđĜc lêp thành 03 bân, cĂ chĕ kĞ
cĎa Tĉ trđĚng, Thđ kĞ Tĉ bæu cĔ và 02 cĔ tri đđĜc mĘi
chēng kiøn viûc kiùm phiøu. Biön bân đđĜc gĔi đøn Ban
bæu cĔ tđėng ēng và Ủy ban nhån dån, Ban ThđĘng
trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp xã chậm
nhất là ngày 26 tháng 5 năm 2021 (hoðc 03 ngày sau
ngày bæu cĔ).
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Câu 190. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cā
cûa Ban bæu cā đäi biểu Quốc hội ć đĄn vð bæu cā
gồm nhĂng nội dung gì?
Trâ lời:
Sau khi nhên, kiùm tra biön bân køt quâ kiùm
phiøu bæu cĔ cĎa các Tĉ bæu cĔ và tünh hünh tiøp nhên,
giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo (nøu cĂ), Ban bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi lêp biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV Ě đėn vĀ bæu cĔ mà münh phĐ
trách (theo méu 21/HĐBC-QH).
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV täi đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi gćm các
nċi dung sau đåy:
- SĈ lđĜng đäi biùu QuĈc hċi đđĜc bæu đã çn đĀnh
cho đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ lđĜng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
- Tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ lđĜng cĔ tri đã tham gia bă phiøu, tğ lû so vęi
tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ phiøu phát ra.
- SĈ phiøu thu vào.
- SĈ phiøu hĜp lû.
- SĈ phiøu khĆng hĜp lû.
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- SĈ phiøu bæu cho mĊi ngđĘi ēng cĔ (cĂ tğ lû % so
vęi tĉng sĈ phiøu hĜp lû).
- Danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV täi đėn vĀ bæu cĔ.
- TĂm tít nhĕng viûc xây ra, kiøn nghĀ v÷ viûc bæu
cĔ thöm, bæu cĔ läi (nøu cĂ).
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do các Tĉ bæu cĔ giâi
quyøt; nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do Ban bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi giâi quyøt.
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo chuyùn đøn Ủy ban bæu
cĔ, Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khóa XV Ě đėn vĀ bæu cĔ đđĜc lêp thành 03
bân, cĂ chĕ kĞ cĎa TrđĚng ban, các PhĂ TrđĚng Ban
bæu cĔ. Biön bân đđĜc gĔi đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc
gia, Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc trung
đėng, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tþnh chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm
2021 (hoðc 05 ngày sau ngày bæu cĔ).
Câu 191. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cā đäi
biểu Hội đồng nhån dån cçp tînh nhiệm kỳ 20212026 cûa Ban bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån dån
cçp tînh gồm nhĂng nội dung gì?
Trâ lời:
Sau khi nhên, kiùm tra biön bân køt quâ kiùm phiøu
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bæu cĔ cĎa các Tĉ bæu cĔ và tünh hünh tiøp nhên, giâi
quyøt khiøu näi, tĈ cáo (nøu cĂ), Ban bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp tþnh lêp biön bân xác đĀnh køt
quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh nhiûm
kĝ 2021-2016 Ě đėn vĀ bæu cĔ mà münh phĐ trách (theo
méu 26/HĐBC-HĐND).
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh nhiûm kĝ 2021-2026 cĎa Ban
bæu cĔ Ě đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
tþnh gćm nhĕng nċi dung sau đåy:
- SĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh
đđĜc bæu đã çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ lđĜng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån cçp tþnh.
- Tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ lđĜng cĔ tri đã tham gia bă phiøu, tğ lû so vęi
tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ phiøu phát ra.
- SĈ phiøu thu vào.
- SĈ phiøu hĜp lû.
- SĈ phiøu khĆng hĜp lû.
- SĈ phiøu bæu cho mĊi ngđĘi ēng cĔ (cĂ tğ lû % so
vęi tĉng sĈ phiøu hĜp lû).
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- Danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh nhiûm kĝ 2021-2026 täi đėn vĀ
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh.
- TĂm tít nhĕng viûc xây ra, kiøn nghĀ v÷ viûc bæu
cĔ thöm, bæu cĔ läi (nøu cĂ).
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do các Tĉ bæu cĔ giâi
quyøt; nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do Ban bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp tþnh giâi quyøt; nhĕng khiøu
näi, tĈ cáo chuyùn đøn Ủy ban bæu cĔ Ě cçp tþnh, Hċi
đćng bæu cĔ quĈc gia.
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh Ě đėn vĀ bæu cĔ đđĜc lêp thành
04 bân, cĂ chĕ kĞ cĎa TrđĚng ban, các PhĂ TrđĚng Ban
bæu cĔ. Biön bân đđĜc gĔi đøn Ủy ban bæu cĔ Ě cçp
tþnh, ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban nhån
dån, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût
Nam cçp tþnh chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm
2021 (hoðc 05 ngày sau ngày bæu cĔ).
Câu 192. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cā đäi
biểu Hội đồng nhån dån cçp huyện nhiệm kỳ
2021-2026 cûa Ban bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån
dån cçp huyện gồm nhĂng nội dung gì?
Trâ lời:
Sau khi nhên, kiùm tra biön bân køt quâ kiùm phiøu
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bæu cĔ cĎa các Tĉ bæu cĔ và tünh hünh tiøp nhên, giâi
quyøt khiøu näi, tĈ cáo (nøu cĂ), Ban bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp huyûn lêp biön bân xác đĀnh
køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn
nhiûm kĝ 2021-2026 Ě đėn vĀ bæu cĔ mà münh phĐ
trách (theo méu 26/HĐBC-HĐND).
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp huyûn nhiûm kĝ 2021-2026 cĎa Ban
bæu cĔ Ě đėn vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
huyûn gćm nhĕng nċi dung sau đåy:
- SĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn
đđĜc çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ lđĜng ngđĘi ēng cĔ.
- Tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ bæu cĔ cĂ quy÷n bæu cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn.
- SĈ lđĜng cĔ tri đã tham gia bă phiøu, tğ lû so vęi
tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ phiøu phát ra.
- SĈ phiøu thu vào.
- SĈ phiøu hĜp lû.
- SĈ phiøu khĆng hĜp lû.
- SĈ phiøu bæu cho mĊi ngđĘi ēng cĔ (cĂ tğ lû % so
vęi tĉng sĈ phiøu hĜp lû).
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- Danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp huyûn nhiûm kĝ 2021-2026 täi đėn
vĀ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn.
- TĂm tít nhĕng viûc xây ra, kiøn nghĀ v÷ viûc bæu
cĔ thöm, bæu cĔ läi (nøu cĂ).
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do các Tĉ bæu cĔ giâi
quyøt; nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do Ban bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp huyûn giâi quyøt; nhĕng khiøu
näi, tĈ cáo chuyùn đøn Ủy ban bæu cĔ Ě cçp huyûn.
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp huyûn Ě đėn vĀ bæu cĔ đđĜc lêp
thành 04 bân, cĂ chĕ kĞ cĎa TrđĚng ban, các PhĂ
TrđĚng Ban bæu cĔ. Biön bân đđĜc gĔi đøn Ủy ban bæu
cĔ Ě cçp huyûn, ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy
ban nhån dån, Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cçp huyûn chậm nhất là ngày 28
tháng 5 năm 2021 (hoðc 05 ngày sau ngày bæu cĔ).
Câu 193. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cā đäi
biểu Hội đồng nhån dån cçp xã nhiệm kỳ 20212026 cûa Ban bæu cā đäi biểu Hội đồng nhån dån
cçp xã gồm nhĂng nội dung gì?
Trâ lời:
Sau khi nhên, kiùm tra biön bân køt quâ kiùm
phiøu bæu cĔ cĎa các Tĉ bæu cĔ và tünh hünh tiøp nhên,
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giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo (nøu cĂ), Ban bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã lêp biön bân xác đĀnh
køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã
nhiûm kĝ 2021-2026 Ě đėn vĀ bæu cĔ mà münh phĐ
trách (theo méu 26/HĐBC-HĐND).
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp xã nhiûm kĝ 2021-2026 cĎa Ban
bæu cĔ Ě đėn vĀ bæu cĔ Hċi đćng nhån dån cçp xã gćm
nhĕng nċi dung sau đåy:
- SĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã đđĜc
bæu đã çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ lđĜng ngđĘi ēng cĔ.
- Tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ bæu cĔ cĂ quy÷n bæu cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã.
- SĈ lđĜng cĔ tri đã tham gia bă phiøu, tğ lû so vęi
tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ phiøu phát ra.
- SĈ phiøu thu vào.
- SĈ phiøu hĜp lû.
- SĈ phiøu khĆng hĜp lû.
- SĈ phiøu bæu cho mĊi ngđĘi ēng cĔ (cĂ tğ lû % so
vęi tĉng sĈ phiøu hĜp lû).
- Danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu Hċi
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đćng nhån dån cçp xã nhiûm kĝ 2021-2026 täi đėn vĀ
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã.
- TĂm tít nhĕng viûc xây ra, kiøn nghĀ v÷ viûc bæu
cĔ thöm, bæu cĔ läi (nøu cĂ).
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do các Tĉ bæu cĔ giâi
quyøt; nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do Ban bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cçp xã giâi quyøt; nhĕng khiøu näi,
tĈ cáo chuyùn đøn Ủy ban bæu cĔ Ě cçp xã.
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp xã Ě đėn vĀ bæu cĔ đđĜc lêp thành
04 bân, cĂ chĕ kĞ cĎa TrđĚng ban, các PhĂ TrđĚng Ban
bæu cĔ. Biön bân đđĜc gĔi đøn Ủy ban bæu cĔ Ě cçp xã,
ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån dån, Ủy ban nhån dån,
Ban ThđĘng trĖc Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam
cçp xã chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2021 (hoðc
05 ngày sau ngày bæu cĔ).
Câu 194. Biên bân xác đðnh kết quâ bæu cā đäi
biểu Quốc hội cûa Ủy ban bæu cā ć tînh, thành
phố trăc thuộc Trung þĄng gồm nhĂng nội dung
gì?
Trâ lời:
Sau khi nhên, kiùm tra biön bân xác đĀnh køt quâ
bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi cĎa các Ban bæu cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo (nøu cĂ), Ủy
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ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng lêp
biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV Ě đĀa phđėng (theo Méu sĈ 22/HĐBC-QH).
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khĂa XV cĎa Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc
thuċc Trung đėng gćm các nċi dung sau đåy:
- SĈ lđĜng đėn vĀ bæu cĔ.
- SĈ lđĜng ngđĘi ēng cĔ.
- Tĉng sĈ cĔ tri cĎa tþnh, thành phĈ trĖc thuċc
Trung đėng.
- SĈ lđĜng cĔ tri đã tham gia bă phiøu, tğ lû so vęi
tĉng sĈ cĔ tri cĎa đĀa phđėng.
- SĈ phiøu hĜp lû.
- SĈ phiøu khĆng hĜp lû.
- SĈ phiøu bæu cho mĊi ngđĘi ēng cĔ (cĂ tğ lû % so
vęi tĉng sĈ phiøu hĜp lû).
- Danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ theo tĒng đėn vĀ
bæu cĔ (có tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ).
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do Tĉ bæu cĔ, Ban bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi đã giâi quyøt.
- Nhĕng viûc quan trąng đã xây ra và køt quâ giâi
quyøt.
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng đã giâi quyøt.
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- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo và kiøn nghĀ chuyùn đøn
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia.
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khóa XV Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng đđĜc
lêp thành 04 bân, cĂ chĕ kĞ cĎa ChĎ tĀch, các PhĂ ChĎ
tĀch Ủy ban bæu cĔ. Biön bân đđĜc gĔi đøn Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Ủy ban
Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam, Ủy ban Mðt
trên Tĉ quĈc Viût Nam cçp tþnh chậm nhất là ngày
30 tháng 5 năm 2021 (hoðc 07 ngày sau ngày bæu cĔ).
Câu 195. Bæu cā thêm là gì? Việc bæu cā thêm
đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Trong cuċc bæu cĔ đæu tiön täi mċt đėn vĀ bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi, nøu sĈ ngđĘi trčng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV chđa đĎ sĈ lđĜng đäi biùu đđĜc bæu đã çn
đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ đĂ thü Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi phâi ghi rĄ vào biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ và
báo cáo ngay cho Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc
thuċc Trung đėng cĂ liön quan đù đ÷ nghĀ Hċi đćng bæu
cĔ quĈc gia xem xòt, quyøt đĀnh viûc bæu cĔ thöm đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV Ě đėn vĀ bæu cĔ đĂ.
Trong cuċc bæu cĔ đæu tiön täi mċt đėn vĀ bæu cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån, nøu sĈ ngđĘi trčng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cĎa cçp đĂ nhiûm kĝ 20212026 chđa đĎ hai phæn ba sĈ lđĜng đäi biùu đđĜc bæu đã
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çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ này thü Ban bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cĎa cçp tđėng ēng phâi ghi rĄ vào
biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ và báo cáo ngay cho
Ủy ban bæu cĔ chĀu trách nhiûm tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån Ě cçp đĂ đù quyøt đĀnh ngày bæu cĔ
thöm Ě đėn vĀ bæu cĔ đĂ.
Trong trđĘng hĜp bæu cĔ thöm thü ngày bæu cĔ đđĜc
tiøn hành chêm nhçt là 15 ngày sau ngày bæu cĔ đæu
tiön. Trong cuċc bæu cĔ thöm, cĔ tri chþ chąn bæu trong
danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ täi cuċc bæu cĔ đæu tiön
nhđng khĆng trčng cĔ. NgđĘi trčng cĔ là ngđĘi đđĜc quá
mċt nĔa tĉng sĈ phiøu bæu hĜp lû và cĂ sĈ phiøu bæu cao
hėn. Nøu bæu cĔ thöm mà vén chđa đĎ sĈ lđĜng đäi biùu
đđĜc bæu đã çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ thü khĆng tĉ chēc
bæu cĔ thöm læn thē hai. Đėn vĀ bæu cĔ đĂ đđĜc xác đĀnh
là đėn vĀ bæu cĔ thiøu đäi biùu (tēc là sau khi đã tĉ chēc
bæu cĔ thöm mà vén khĆng bæu đđĜc đĎ sĈ đäi biùu đã
đđĜc çn đĀnh cho đėn vĀ bæu cĔ đĂ).
Danh sách cĔ tri cĎa cuċc bæu cĔ thöm đđĜc lêp
theo danh sách cĔ tri trong cuċc bæu cĔ đæu tiön.
Câu 196. Bæu cā läi là gì? Việc bæu cā läi đþợc
thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Bæu cĔ läi là viûc bæu cĔ đđĜc thĖc hiûn Ě các đėn
vĀ bæu cĔ mà täi cuċc bæu cĔ đæu tiön, sĈ cĔ tri đi bă
phiøu täi đėn vĀ bæu cĔ chđa đät quá mċt nĔa tĉng sĈ
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cĔ tri ghi trong danh sách cĔ tri hoðc viûc bæu cĔ đđĜc
thĖc hiûn Ě khu vĖc bă phiøu, đėn vĀ bæu cĔ cĂ vi phäm
pháp luêt nghiöm trąng trong cuċc bæu cĔ đæu tiön và
køt quâ bæu cĔ bĀ hĎy bă theo quyøt đĀnh cĎa Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia.
ĐĈi vęi bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, Ủy ban bæu cĔ Ě
tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng, cën cē vào biön
bân do Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi chuyùn đøn, đ÷
nghĀ Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia xem xòt, quyøt đĀnh viûc
bæu cĔ läi đäi biùu QuĈc hċi Ě đėn vĀ bæu cĔ cĂ sĈ cĔ tri
đi bă phiøu chđa đät quá mċt nĔa tĉng sĈ cĔ tri ghi
trong danh sách cĔ tri hoðc køt quâ bæu cĔ læn đæu bĀ
hĎy bă do cĂ vi phäm pháp luêt nghiöm trąng.
ĐĈi vęi bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån, Ủy ban
bæu cĔ chĀu trách nhiûm tĉ chēc bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån quyøt đĀnh ngày bæu cĔ läi đäi biùu Hċi
đćng nhån dån Ě đėn vĀ bæu cĔ cĂ sĈ cĔ tri đi bă phiøu
chđa đät quá mċt nĔa tĉng sĈ cĔ tri ghi trong danh
sách cĔ tri sau khi đã báo cáo và đđĜc sĖ đćng Ğ cĎa
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia hoðc køt quâ bæu cĔ læn đæu
bĀ Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia hĎy bă do cĂ vi phäm pháp
luêt nghiöm trąng.
Trong trđĘng hĜp bæu cĔ läi thü ngày bæu cĔ đđĜc
tiøn hành chêm nhçt là 15 ngày sau ngày bæu cĔ đæu
tiön. Trong cuċc bæu cĔ läi, cĔ tri chþ chąn bæu trong
danh sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ täi cuċc bæu cĔ đæu tiön.
Nøu bæu cĔ läi mà sĈ cĔ tri đi bæu cĔ vén chđa đät quá
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mċt nĔa tĉng sĈ cĔ tri trong danh sách cĔ tri thü køt
quâ bæu cĔ läi đđĜc cĆng nhên mà khĆng tĉ chēc bæu cĔ
läi læn thē hai.
Danh sách cĔ tri cĎa cuċc bæu cĔ läi đđĜc lêp theo
danh sách cĔ tri trong cuċc bæu cĔ đæu tiön.
Câu 197. Trong trþąng hợp phâi tổ chĀc bæu
cā thêm, bæu cā läi thì thąi hän gāi biên bân xác
đðnh kết quâ bæu cā cüng nhþ việc mốc tính thąi
hän gāi biên bân xác đðnh kết quâ bæu cā đäi
biểu Quốc hội ć tînh, thành phố trăc thuộc Trung
þĄng đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng là biön bân
duy nhçt xác đĀnh køt quâ bæu cĔ và danh sách nhĕng
ngđĘi trčng cĔ đäi biùu QuĈc hċi Ě tĒng đėn vĀ bæu cĔ
cĎa mċt tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng. Do
vêy, trong trđĘng hĜp trön đĀa bàn tþnh, thành phĈ trĖc
thuċc Trung đėng cĂ nhĕng đėn vĀ bæu cĔ phâi tiøn
hành bæu cĔ thöm hoðc đėn vĀ bæu cĔ, khu vĖc bă phiøu
phâi tiøn hành bæu cĔ läi, thü Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng chđa lêp Biön bân
xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi Ě tþnh, thành
phĈ münh (theo Méu sĈ 22/HĐBC-QH) mà khèn trđėng
cĂ báo cáo bìng vën bân gĔi Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia
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đ÷ nghĀ xem xòt, quyøt đĀnh viûc bæu cĔ thöm, bæu cĔ
läi Ě đėn vĀ bæu cĔ. Nċi dung báo cáo cæn nöu cĐ thù sĈ
lđĜng đėn vĀ bæu cĔ, tĉng sĈ cĔ tri, sĈ cĔ tri tham gia bă
phiøu täi đĀa phđėng; các đėn vĀ bæu cĔ cĂ sĈ cĔ tri đi bă
phiøu chđa đät quá mċt nĔa tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ
bæu cĔ hoðc đėn vĀ bæu cĔ, khu vĖc bă phiøu cĂ vi phäm
pháp luêt nghiöm trąng, phâi tĉ chēc bæu cĔ läi; các
đėn vĀ bæu cĔ cĂ sĈ ngđĘi trčng cĔ ýt hėn sĈ đäi biùu
QuĈc hċi đđĜc bæu do Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia çn đĀnh,
phâi tĉ chēc bæu cĔ thöm,...
TrđĘng hĜp Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia quyøt đĀnh
bæu cĔ thöm, bæu cĔ läi Ě đėn vĀ bæu cĔ, thü thĘi hän đù
gĔi Biön bân xác đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng đøn các cė quan,
tĉ chēc hĕu quan vén thĖc hiûn theo quy đĀnh tđėng
ēng cĎa Luêt Bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi
đćng nhån dån nhđng mĈc týnh thĘi hän là kù tĒ ngày
hoàn thành viûc bă phiøu trön đĀa bàn đėn vĀ hành
chýnh cçp tþnh (tēc ngày bæu cĔ läi, ngày bæu cĔ thöm).
Câu 198. Biên bân tổng kết cuộc bæu cā đäi
biểu Quốc hội gồm nhĂng nội dung gì?
Trâ lời:
Sau khi nhên, kiùm tra biön bân xác đĀnh køt quâ
bæu cĔ cĎa các Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, Ủy ban
bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng và giâi
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quyøt khiøu näi, tĈ cáo (nøu cĂ), Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia
lêp biên bân tĉng køt cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khóa XV trong câ nđęc.
Biön bân tĉng køt cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khóa XV có các nċi dung sau đåy:
- Tĉng sĈ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc bæu.
- Tĉng sĈ ngđĘi ēng cĔ.
- Tĉng sĈ cĔ tri trong câ nđęc.
- Tĉng sĈ cĔ tri đã tham gia bă phiøu, tğ lû so vęi
tĉng sĈ cĔ tri trong câ nđęc.
- SĈ phiøu hĜp lû.
- SĈ phiøu khĆng hĜp lû.
- SĈ phiøu bæu cho mĊi ngđĘi ēng cĔ.
- Danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV theo tĒng đėn vĀ bæu cĔ.
- Nhĕng viûc quan trąng đã xây ra và køt quâ giâi
quyøt.
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do Hċi đćng bæu cĔ quĈc
gia đã giâi quyøt.
Biön bân tĉng køt cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi
đđĜc lêp thành 05 bân, cĂ chĕ kĞ cĎa ChĎ tĀch, các PhĂ
ChĎ tĀch Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia. Biön bân đđĜc gĔi
đøn Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Chýnh phĎ, Ủy ban
Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam và trünh QuĈc
hċi khĂa męi.
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Câu 199. Biên bân tổng kết cuộc bæu cā đäi
biểu Hội đồng nhån dån nhiệm kỳ 2021-2026 gồm
nhĂng nội dung gì?
Trâ lời:
Sau khi nhên, kiùm tra biön bân xác đĀnh køt quâ
bæu cĔ cĎa các Ban bæu cĔ và giâi quyøt khiøu näi, tĈ
cáo (nøu cĂ), Ủy ban bæu cĔ Ě tĒng cçp lêp biön bân tĉng
køt cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån mà münh
chĀu trách nhiûm tĉ chēc (theo Méu sĈ 27/HĐBC-HĐND).
Biön bân tĉng køt cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026 cĂ các nċi dung sau đåy:
- Tĉng sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu cĎa
đėn vĀ hành chýnh.
- Tĉng sĈ ngđĘi ēng cĔ.
- Tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ hành chýnh cĂ quy÷n
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp tđėng ēng.
- Tĉng sĈ cĔ tri đã tham gia bă phiøu, tğ lû so vęi
tĉng sĈ cĔ tri cĎa đėn vĀ hành chýnh cĂ quy÷n bæu cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě cçp tđėng ēng.
- SĈ phiøu hĜp lû.
- SĈ phiøu khĆng hĜp lû.
- SĈ phiøu bæu cho mĊi ngđĘi ēng cĔ (cĂ tğ lû % so
vęi tĉng sĈ phiøu hĜp lû).
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- Danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån theo tĒng đėn vĀ bæu cĔ (có tỷ lệ % so
với tổng số phiếu hợp lệ).
- Nhĕng viûc quan trąng đã xây ra và køt quâ giâi
quyøt.
- Nhĕng khiøu näi, tĈ cáo do Ủy ban bæu cĔ đã giâi
quyøt.
Biön bân tĉng køt cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån đđĜc lêp thành 06 bân, cĂ chĕ kĞ cĎa ChĎ
tĀch, các PhĂ ChĎ tĀch Ủy ban bæu cĔ. Biön bân tĉng
køt cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn,
cçp xã đđĜc gĔi đøn Hċi đćng nhån dån, Ủy ban nhån
dån, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam cČng cçp và
cçp trön trĖc tiøp. Biön bân tĉng køt cuċc bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh đđĜc gĔi đøn Hċi đćng
nhån dån, Ủy ban nhån dån, Ủy ban Mðt trên Tĉ quĈc
Viût Nam cČng cçp, Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi, Chýnh
phĎ, Ủy ban Trung đėng Mðt trên Tĉ quĈc Viût Nam.
Câu 200. Việc c ng bố kết quâ bæu cā, danh
sách nhĂng ngþąi trúng cā đäi biểu Quốc hội khòa
XV, đäi biểu Hội đồng nhån dån các cçp nhiệm kỳ
2021-2026 đþợc tiến hành vào thąi điểm nào?
Trâ lời:
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia cën cē vào biön bân tĉng
køt cuċc bæu cĔ trong câ nđęc cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ và
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danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp tþnh chậm nhất là ngày 12 tháng 6
năm 2021 (hoðc 20 ngày sau ngày bæu cĔ).
Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung
đėng cën cē vào biön bân tĉng køt cuċc bæu cĔ cĆng bĈ
køt quâ bæu cĔ và danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh chậm nhất là ngày
02 tháng 6 năm 2021 (hoðc 10 ngày sau ngày bæu cĔ).
Ủy ban bæu cĔ Ě huyûn, quên, thĀ xã, thành phĈ
thuċc tþnh, thành phĈ thuċc thành phĈ trĖc thuċc
Trung đėng cën cē vào biön bân tĉng køt cuċc bæu cĔ
cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ và danh sách nhĕng ngđĘi
trčng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn chậm
nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2021 (hoðc 10 ngày sau
ngày bæu cĔ).
Ủy ban bæu cĔ Ě xã, phđĘng, thĀ trçn cën cē vào
biön bân tĉng køt cuċc bæu cĔ cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ
và danh sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp xã chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm
2021 (hoðc 10 ngày sau ngày bæu cĔ).
Câu 201. Thąi hän giâi quyết khiếu näi về kết
quâ bæu cā đþợc quy đðnh nhþ thế nào?
Trâ lời:
Khiøu näi v÷ køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi phâi
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đđĜc gĔi đøn Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia chêm nhçt là 05
ngày kù tĒ ngày cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi. Khiøu näi v÷ køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån phâi đđĜc gĔi đøn Ủy ban bæu cĔ chêm nhçt
là 05 ngày kù tĒ ngày cĆng bĈ køt quâ bæu cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån.
Hċi đćng bæu cĔ quĈc gia cĂ trách nhiûm xem xòt,
giâi quyøt khiøu näi v÷ køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi trong thĘi hän 30 ngày kù tĒ ngày nhên đđĜc khiøu
näi. Ủy ban bæu cĔ cĂ trách nhiûm xem xòt, giâi quyøt
khiøu näi v÷ køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
trong thĘi hän 20 ngày kù tĒ ngày nhên đđĜc khiøu näi.
Quyøt đĀnh giâi quyøt khiøu näi cĎa Hċi đćng bæu
cĔ quĈc gia, Ủy ban bæu cĔ là quyøt đĀnh cuĈi cČng.
Câu 202. Việc xác nhên tþ cách cûa ngþąi
trúng cā đäi biểu Quốc hội khòa XV, đäi biểu Hội
đồng nhån dån nhiệm kỳ 2021-2026 đþợc thăc
hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Cën cē vào køt quâ tĉng køt bæu cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV, køt quâ giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo liön
quan đøn ngđĘi trčng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, Hċi đćng
bæu cĔ quĈc gia tiøn hành xác nhên tđ cách cĎa ngđĘi
trčng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, cçp Giçy chēng
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nhên đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV cho ngđĘi trčng cĔ và
báo cáo QuĈc hċi khĂa XV v÷ køt quâ xác nhên tđ cách
đäi biùu QuĈc hċi täi kĝ hąp đæu tiön cĎa QuĈc hċi.
Cën cē vào køt quâ tĉng køt bæu cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026 Ě cçp münh, køt
quâ giâi quyøt khiøu näi, tĈ cáo liön quan đøn ngđĘi
trčng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån, Ủy ban bæu cĔ
các cçp tiøn hành xác nhên tđ cách cĎa ngđĘi trčng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026 cĎa
cçp mà münh chĀu trách nhiûm tĉ chēc bæu cĔ, cçp Giçy
chēng nhên đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ
2021-2026 cho ngđĘi trčng cĔ và báo cáo Hċi đćng
nhån dån khĂa męi v÷ køt quâ xác nhên tđ cách đäi
biùu Hċi đćng nhån dån täi kĝ hąp đæu tiön cĎa Hċi
đćng nhån dån.
TrđĘng hĜp cĂ đėn thđ tĈ cáo đĈi vęi ngđĘi trčng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhđng chđa cĂ køt luên,
køt quâ xác minh, trâ lĘi chýnh thēc cĎa cė quan, tĉ
chēc cĂ thèm quy÷n, thü Ủy ban bæu cĔ các cçp vén tiøn
hành viûc xác nhên tđ cách cĎa ngđĘi trčng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån Ě cçp münh cën cē vào các tài liûu,
køt luên hiûn cĂ. Các nċi dung tĈ cáo chđa cĂ køt luên
hoðc chđa đđĜc giâi quyøt đđĜc chuyùn cho ThđĘng trĖc
Hċi đćng nhån dån khĂa męi đù tiøp tĐc xem xòt, giâi
quyøt theo thèm quy÷n.
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TrđĘng hĜp cė quan chēc nëng đã cĂ køt luên kiùm
tra khîng đĀnh ngđĘi trúng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhân
dân có vi phäm và bĀ xĔ lý kğ luêt vęi hình thēc tĒ
khiùn trách trĚ lên thì Ủy ban bæu cĔ cæn xem xét,
đánh giá cĐ thù v÷ tính chçt, mēc đċ cĎa hành vi vi
phäm. Nøu đĂ là hành vi vi phäm pháp luêt, không phù
hĜp vęi tiêu chuèn cĎa đäi biùu Hċi đćng nhân dân là
phâi có phèm chçt đäo đēc tĈt, cæn, kiûm, liêm, chính,
chí cĆng vĆ tđ, gđėng méu chçp hành pháp luêt đã đđĜc
quy đĀnh täi khoân 2 Đi÷u 7 cĎa Luêt Tĉ chēc chính
quy÷n đĀa phđėng thì Ủy ban bæu cĔ không công nhên
tđ cách đäi biùu Hċi đćng nhån dån đĈi vęi ngđĘi này.
TrđĘng hĜp sau khi ngđĘi trúng cĔ đã đđĜc xác
nhên tđ cách đäi biùu Hċi đćng nhån dån mà cė quan
chēc nëng męi có køt luên khîng đĀnh ngđĘi này có vi
phäm pháp luêt, khĆng đáp ēng đĎ tiêu chuèn cĎa đäi
biùu Hċi đĆng nhån dån, khĆng xēng đáng vęi sĖ tín
nhiûm cĎa Nhån dån thü ThđĘng trĖc Hċi đćng nhân
dân khóa męi sô xem xét, quyøt đĀnh viûc tĖ mình báo
cáo đù Hċi đćng nhân dân bãi nhiûm đäi biùu Hċi đćng
nhân dân hoðc theo đ÷ nghĀ cĎa Ủy ban Mðt trên Tĉ
quĈc Viût Nam cùng cçp báo cáo đù cĔ tri bãi nhiûm đäi
biùu Hċi đćng nhån dån đĈi vęi ngđĘi có vi phäm theo
quy đĀnh täi Đi÷u 102 cĎa Luêt Tĉ chēc chính quy÷n
đĀa phđėng.
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Câu 203. Thế nào là bæu cā bổ sung? Việc bæu
cā bổ sung đþợc thăc hiện khi nào?
Trâ lời:
Bæu cĔ bĉ sung là viûc tĉ chēc bæu cĔ trong thĘi
gian giĕa nhiûm kĝ cĎa QuĈc hċi hoðc Hċi đćng nhån
dån đù bæu thöm sĈ đäi biùu thiøu hĐt so vęi tĉng sĈ đäi
biùu QuĈc hċi đđĜc bæu trong nhiûm kĝ (500 đäi biùu)
hoðc so vęi tĉng sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc
bæu Ě đæu nhiûm kĝ cĎa đėn vĀ hành chýnh theo quy
đĀnh cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng.
Viûc bæu cĔ bĉ sung đäi biùu QuĈc hċi trong nhiûm
kĝ chþ đđĜc tiøn hành khi thĘi gian cān läi cĎa nhiûm
kĝ nhi÷u hėn 02 nëm và thiøu trön 10% tĉng sĈ đäi
biùu QuĈc hċi đã đđĜc bæu Ě đæu nhiûm kĝ.
Viûc bæu cĔ bĉ sung đäi biùu Hċi đćng nhån dån
trong nhiûm kĝ chþ đđĜc tiøn hành khi thĘi gian cān läi
cĎa nhiûm kĝ nhi÷u hėn 18 tháng và đáp ēng mċt trong
các đi÷u kiûn sau đåy:
- Hċi đćng nhån dån thiøu trön mċt phæn ba tĉng
sĈ đäi biùu Hċi đćng nhån dån đã đđĜc bæu Ě đæu
nhiûm kĝ.
- Đėn vĀ hành chýnh męi đđĜc thành lêp trön cė sĚ
nhêp, chia, đi÷u chþnh đĀa gięi các đėn vĀ hành chýnh
hiûn cĂ cĂ sĈ lđĜng đäi biùu Hċi đćng nhån dån khĆng
đĎ hai phæn ba tĉng sĈ đäi biùu đđĜc bæu theo quy đĀnh
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cĎa Luêt Tĉ chēc chýnh quy÷n đĀa phđėng.
QuĈc hċi quyøt đĀnh và cĆng bĈ ngày bæu cĔ bĉ
sung đäi biùu QuĈc hċi; Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi
quyøt đĀnh và cĆng bĈ ngày bæu cĔ bĉ sung đäi biùu Hċi
đćng nhån dån cçp tþnh; ThđĘng trĖc Hċi đćng nhån
dån cçp tþnh quyøt đĀnh và cĆng bĈ ngày bæu cĔ bĉ
sung đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn, cçp xã.
Câu 204. Việc niêm phong, quân lý phiếu bæu
cā sau khi kiểm phiếu đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Sau khi kiùm phiøu và lêp biön bân køt quâ kiùm
phiøu, Tĉ bæu cĔ tiøn hành niöm phong phiøu bæu cĔ
theo tĒng loäi phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, phiøu
bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp, trong đĂ
chia riöng sĈ phiøu bæu cĔ hĜp lû và sĈ phiøu bæu cĔ
khĆng hĜp lû.
Toàn bċ sĈ phiøu đã đđĜc niöm phong phâi đđĜc Tĉ
bæu cĔ cho vào hām phiøu và làm thĎ tĐc niöm phong
hām phiøu cĂ chĕ kĞ cĎa Tĉ trđĚng, Thđ kĞ Tĉ bæu cĔ
gĔi Ủy ban nhån dån cçp xã.
Ủy ban nhån dån cçp xã cĂ trách nhiûm quân lĞ
các loäi phiøu bæu cĔ cĎa các Tĉ bæu cĔ Ě đĀa phđėng
münh. Trong thĘi gian quân lĞ phiøu bæu cĔ theo quy
đĀnh cĎa pháp luêt v÷ lđu trĕ (ýt nhçt là 05 nëm), nøu
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không có ý kiøn bìng vën bân cĎa cçp cĂ thèm quy÷n thü
tuyût đĈi khĆng đđĜc mĚ và kiùm tra phiøu bæu cĔ đã
đđĜc niöm phong.
Câu 205. Việc lþu trĂ, xā lý phiếu bæu và các
tài liệu do Ủy ban bæu cā, Ban bæu cā, Tổ bæu cā
chuyển đến đþợc xā lý nhþ thế nào?
Trâ lời:
Sau khi køt thčc bæu cĔ, Ủy ban bæu cĔ, Ban bæu
cĔ, Tĉ bæu cĔ cĂ trách nhiûm bàn giao các loäi phiøu
bæu cĔ, biön bân, tài liûu liön quan đøn cĆng tác bæu cĔ
đøn Ủy ban nhån dån cçp tđėng ēng đù bâo quân và
lđu trĕ theo quy đĀnh cĎa pháp luêt v÷ lđu trĕ.
ThĘi gian lđu trĕ ýt nhçt là 05 nëm đĈi vęi phiøu
bæu cĔ và 10 nëm đĈi vęi các tài liûu khác.
Câu 206. Sau khi kết thúc cuộc bæu cā, việc
quân lý con dçu đþợc thăc hiện nhþ thế nào?
Trâ lời:
Các méu dçu cĎa các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ đã
đđĜc thiøt kø đù dČng låu dài trong tçt câ các cuċc bæu
cĔ nhìm tiøt kiûm chi phý. Do đĂ, sau khi køt thčc cuċc
bæu cĔ, các tĉ chēc phĐ trách bæu cĔ cĂ trách nhiûm
bàn giao con dçu cĎa tĉ chēc münh cho các cė quan
hành chính nhà nđęc đù lđu giĕ, quân lĞ, tiøp tĐc sĔ
dĐng cho cuċc bæu cĔ tiøp theo. CĐ thù nhđ sau:
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- Các Tĉ bæu cĔ, Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån cçp xã và Ủy ban bæu cĔ Ě cçp xã bàn giao
các con dçu cĎa tĉ chēc münh cho Ủy ban nhån dån cçp
huyûn (qua Phāng Nċi vĐ) đù lđu giĕ và quân lĞ; cĂ
biön bân giao nhên các con dçu bæu cĔ.
- Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
huyûn và Ủy ban bæu cĔ Ě cçp huyûn bàn giao con dçu
cĎa tĉ chēc münh cho Ủy ban nhån dån cČng cçp (qua
Phāng Nċi vĐ) đù lđu giĕ và quân lĞ; cĂ biön bân giao
nhên các con dçu bæu cĔ.
- Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi, Ban bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh và Ủy ban bæu cĔ Ě
cçp tþnh bàn giao con dçu cĎa tĉ chēc münh cho Ủy ban
nhån dån cçp tþnh (qua SĚ Nċi vĐ) đù lđu giĕ và quân
lĞ; cĂ biön bân giao nhên các con dçu bæu cĔ.

313

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
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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-UBTVQH14CP-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
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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
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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 thĈng các biùu méu đù sĔ dĐng trong cĆng tác
bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu Hċi đćng
nhân dân các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 đđĜc quy đĀnh
cĐ thù nhđ 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 sĈ 01/BCĐBQH-MT - méu biön bân các Hċi
nghĀ hiûp thđėng Ě trung đėng và đĀa phđėng (V/v gięi
thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV).
- Méu sĈ 02/BCĐBQH-MT - méu biön bân hąp ban
lãnh đäo dĖ kiøn gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 03/BCĐBQH-MT - méu biön bân hċi nghĀ
gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
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- Méu sĈ 04/BCĐBQH-MT - méu danh sách nhĕng
ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 05/BCĐBQH-MT - méu danh sách nhĕng
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 01/BCĐBHĐND-MT - méu biön bân các
Hċi nghĀ hiûp thđėng Ě các cçp (V/v gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån)
- Méu sĈ 02/BCĐBHĐND-MT - méu biön bân hąp
ban lãnh đäo dĖ kiøn gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu
Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 03/BCĐBHĐND-MT - méu biön bân hċi
nghĀ gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 04/BCĐBHĐND-MT - méu danh sách
nhĕng ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 05/BCĐBHĐND-MT - méu danh sách
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm
kĝ 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
320

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 sĈ 01/HNCT - méu biön bân hċi nghĀ cĔ tri
lçy Ğ kiøn nhên xòt v÷ ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu
ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån.
- Méu sĈ 02/HNCT - méu biön bân hċi nghĀ cĔ tri
lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cĆng tác hoðc nėi cđ trč đù lçy Ğ
kiøn v÷ ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi
đćng nhån dån.
- Méu sĈ 03/HNMT - méu biön bân hċi nghĀ Ban
cĆng tác Mðt trên dĖ kiøn gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã.
- Méu sĈ 04/HNCT - méu biön bân hċi nghĀ cĔ tri
gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
xã/phđĘng/thĀ trçn nhiûm kĝ 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 sĈ 01/HĐBC-QH - méu đėn ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi khĂa XV.
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- Méu sĈ 02/HĐBC-QH - méu sė yøu lĞ lĀch cĎa
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 03/HĐBC-QH - méu tiùu sĔ tĂm tít cĎa
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 04/HĐBC-QH - méu bân kö khai tài sân,
thu nhêp cĎa ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 05/HĐBC-QH - méu giçy biön nhên v÷
viûc nċp hć sė ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khóa XV.
- Méu sĈ 06/HĐBC-HĐND - méu đėn ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 07/HĐBC-HĐND - méu sė yøu lĞ lĀch cĎa
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ
2021-2026.
- Méu sĈ 08/HĐBC-HĐND - méu tiùu sĔ tĂm tít
cĎa ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ
2021-2026.
- Méu sĈ 09/HĐBC- HĐND - méu bân kö khai tài
sân, thu nhêp cĎa ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 10/HĐBC- HĐND - méu giçy biön nhên
v÷ viûc nċp hć sė ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån
nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 11/HĐBC - méu Thó cĔ tri bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV và bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026.
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- Méu sĈ 12/HĐBC - méu giçy chēng nhên đù cĔ
tri tham gia bă phiøu Ě nėi khác.
- Méu sĈ 13/HĐBC - méu giçy chēng nhên cĔ tri là
quån nhån tham gia bă phiøu Ě nėi cđ trč.
- Méu sĈ 14/HĐBC-QH - méu phiøu bæu cĔ đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 15/HĐBC-HĐND - méu phiøu bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 16/HĐBC-HĐND - méu phiøu bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp huyûn nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 17/HĐBC-HĐND - méu phiøu bæu cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 18/HĐBC-HĐND - méu báo cáo v÷ dĖ
kiøn phån bĉ nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi
khóa XV theo đėn vĀ bæu cĔ cĎa Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng.
- Méu sĈ 19/HĐBC-QH - méu danh sách chýnh
thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV Ě
tĒng đėn vĀ bæu cĔ.
- Méu sĈ 20/HĐBC-QH - méu biön bân køt quâ
kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV cĎa Tĉ
bæu cĔ.
- Méu sĈ 21/HĐBC-QH - méu biön bân xác đĀnh
køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV Ě đėn vĀ bæu
cĔ cĎa Ban bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi.
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- Méu sĈ 22/HĐBC-QH - méu biön bân xác đĀnh
køt quâ bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV cĎa Ủy ban
bæu cĔ Ě tþnh/thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng.
- Méu sĈ 23/HĐBC-QH - méu báo cáo v÷ danh
sách nhĕng ngđĘi trčng cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 24/HĐBC-HĐND - méu danh sách chýnh
thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě
tĒng đėn vĀ hành chýnh nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 25/HĐBC-HĐND - méu biön bân køt quâ
kiùm phiøu bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån tĒng
cçp cĎa Tĉ bæu cĔ.
- Méu sĈ 26/HĐBC- HĐND - méu biön bân xác
đĀnh køt quâ bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě tĒng
đėn vĀ bæu cĔ cĎa Ban bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån
dån tĒng cçp.
- Méu sĈ 27/HĐBC- HĐND - méu biön bân tĉng
køt cuċc bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cĎa Ủy ban
bæu cĔ Ě tĒng cçp.
- Méu sĈ 28/HĐBC-HĐND - méu danh sách nhĕng
ngđĘi trčng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě tĒng đėn
vĀ hành chýnh cĎa Ủy ban bæu cĔ Ě tĒng cçp.
- Méu sĈ 29/HĐBC - méu báo cáo tünh hünh và køt
quâ sė bċ cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026
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cĎa Ủy ban bæu cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung
đėng.
- Méu sĈ 30/HĐBC - méu biùu thĈng kö sė bċ køt
quâ cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, đäi biùu
Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 31/HĐBC - méu báo cáo tĉng køt cuċc
bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi biùu hċi đćng
nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026 cĎa Ủy ban bæu
cĔ Ě tþnh, thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng.
- Méu sĈ 32/HĐBC - méu biùu thĈng kö chýnh thēc
køt quâ cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV, đäi
biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 33/HĐBC - méu danh sách cĔ tri bæu cĔ
đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng
nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 34/HĐBC - méu biön bân kiùm kö viûc sĔ
dĐng phiøu bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 35/HĐBC-QH - méu NghĀ quyøt xác nhên
tđ cách đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 36/HĐBC-QH - méu danh sách nhĕng
ngđĘi đđĜc xác nhên đĎ tđ cách đäi biùu QuĈc hċi khĂa
XV.
- Méu sĈ 37/HĐBC-HĐND - méu NghĀ quyøt xác
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nhên tđ cách đäi biùu Hċi đćng nhån dån nhiûm kĝ
2021-2026.
- Méu sĈ 38/HĐBC-HĐND - méu danh sách nhĕng
ngđĘi đđĜc xác nhên đĎ tđ cách đäi biùu Hċi đćng nhån
dån Ě tĒng đėn vĀ hành chýnh nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 39/HĐBC-QH - méu giçy chēng nhên đäi
biùu QuĈc hċi khĂa XV.
- Méu sĈ 40/HĐBC-HĐND - méu giçy chēng nhên
đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě tĒng đėn vĀ hành chýnh
nhiûm kĝ 2021-2026.
- Méu sĈ 41/HĐBC - các méu dçu cĎa các tĉ chēc
phĐ trách bæu cĔ.
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MỤC LỤC
Trang
5

LĘi gięi thiûu
Phần thứ nhất
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Câu 1. Cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khóa XV và đäi
biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ 2021-2026
cĂ Ğ nghÿa chýnh trĀ nhđ thø nào?

8
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cai nghiûn đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào?

134

Câu 102. CĔ tri là ngđĘi di cđ tĖ do, chđa đëng kĞ
thđĘng trč hoðc täm trč täi đĀa phđėng thü cĂ quy÷n
tham gia bæu cĔ đäi biùu Ě cçp nào?

135

Câu 103. CĔ tri đëng kĞ thđĘng trč Ě đĀa phđėng
nhđng đi lao đċng, hąc têp Ě đĀa phđėng khác nön
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thđĘng xuyön khĆng cĂ mðt Ě nėi thđĘng trč dài ngày
thü viûc bâo đâm quy÷n bæu cĔ cho hą đđĜc thĖc hiûn
nhđ thø nào?

137

Câu 104. CĔ tri là sinh viön cĎa các cė sĚ giáo dĐc đäi
hąc hoðc là cĆng nhån khu cĆng nghiûp cĂ thù đđĜc
ghi tön vào danh sách cĔ tri và tham gia bă phiøu täi
khu vĖc bă phiøu nėi cĂ cė sĚ giáo dĐc hoðc nėi cĂ khu
nhà Ě têp trung cĎa khu cĆng nghiûp đù tiûn cho viûc
tham gia bă phiøu cĂ đđĜc khĆng?

138

Câu 105. Nhĕng ngđĘi täm víng khăi nėi cđ trč kù tĒ
ngày danh sách cĔ tri đđĜc niöm yöt cho đön ngày bă
phiöu vì các lý do khác nhau thì thĖc hiûn quy÷n bæu
cĔ Ě đåu?

139

Câu 106. Viûc đi÷u chþnh, bĉ sung danh sách cĔ tri
sau khi danh sách cĔ tri đã đđĜc lêp và niöm yøt đđĜc
thĖc hiûn nhđ thø nào?

140

Câu 107. Cān cĂ nhĕng lđu Ğ gü nĕa trong quá trünh
lêp, đi÷u chþnh, bĉ sung danh sách cĔ tri?

144

Câu 108. Trünh tĖ, thĎ tĐc giâi quyøt khiøu näi v÷
danh sách cĔ tri đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào?

145

Câu 109. Cách thēc ghi sĈ Thó cĔ tri theo danh sách
cĔ tri?
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Câu 110. Viûc ghi hą và tön cĔ tri trön Thó cĔ tri và
Danh sách cĔ tri bìng chĕ in hoa hay chĕ thđĘng?
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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 ngđĘi đđĜc gięi thiûu ēng cĔ và
thø nào là ngđĘi tĖ ēng cĔ?

149

Câu 112. NgđĘi ēng cĔ phâi đáp ēng các tiöu chuèn nào? 150
Câu 113. NgđĘi nào khĆng đđĜc ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån?

153

Câu 114. Thø nào là ĔcĂ mċt quĈc tĀch là quĈc tĀch
Viût Namĕ?

154

Câu 115. Mċt ngđĘi cĂ thù đćng thĘi ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån Ě nhi÷u cçp
khác nhau đđĜc khĆng?
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Câu 116. NgđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu
Hċi đćng nhån dån cĂ thù là thành viön cĎa các tĉ
chēc phĐ trách bæu cĔ đđĜc khĆng?

156

Câu 117. Hć sė ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi
đćng nhån dån gćm nhĕng gü?

156

Câu 118. NgđĘi ēng cĔ cĂ phâi nċp giçy khám sēc khăe
đù chēng minh münh đáp ēng tiöu chuèn ēng cĔ đäi biùu
QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng nhån dån hay khĆng?

158

Câu 119. ThĘi hän và viûc nċp hć sė ēng cĔ đđĜc thĖc
hiûn nhđ thø nào?

159
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Câu 120. Viûc tiøp nhên hć sė ēng cĔ đđĜc thĖc hiûn
nhđ thø nào?
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Câu 121. Viûc lêp và cĆng bĈ danh sách chýnh thēc
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc thĖc hiûn
nhđ thø nào?

163

Câu 122. Viûc lêp và cĆng bĈ danh sách chýnh thēc
nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc
thĖc hiûn nhđ thø nào?

165

Câu 123. Yöu cæu đĈi vęi viûc lêp Danh sách chýnh
thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu
Hċi đćng nhån dån đđĜc quy đĀnh nhđ thø nào?

167

Câu 124. SĈ ngđĘi ēng cĔ trong Danh sách chýnh
thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu
Hċi đćng nhån dån Ě mĊi đėn vĀ bæu cĔ phâi đáp ēng
yöu cæu nào?

169

Câu 125. Viûc xĔ lĞ trđĘng hĜp khuyøt ngđĘi ēng cĔ
đäi biùu Hċi đćng nhân dân vì lý do bçt khâ kháng
đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào?

170

Câu 126. Các khiøu näi, tĈ cáo v÷ ngđĘi ēng cĔ và các
khiøu näi, kiøn nghĀ v÷ nhĕng sai sĂt trong viûc lêp danh
sách nhĕng ngđĘi ēng cĔ đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào?

173

Câu 127. Viûc thay đĉi, đýnh chýnh hć sė ēng cĔ cĂ
thù đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào?

175

Câu 128. ThĘi hän täm ngĒng viûc xem xòt khiøu näi,
tĈ cáo đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đđĜc quy đĀnh nhđ thø nào?
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Câu 129. Các trđĘng hĜp nào bĀ xĂa tön trong Danh
sách chýnh thēc nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån?

177

Phần thứ năm
TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG,
GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
Câu 130. Viûc tĉ chēc hiûp thđėng, gięi thiûu ngđĘi
ēng cĔ gćm nhĕng bđęc, cĆng đoän nào?

179

Câu 131. Hċi nghĀ hiûp thđėng là gü? Do cė quan, tĉ
chēc nào triûu têp và chĎ trü?

180

Câu 132. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt Ě trung
đėng đĈi vęi viûc gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi đđĜc tĉ chēc khi nào? Thành phæn, nċi dung và
thĎ tĐc tiøn hành hċi nghĀ?

181

Câu 133. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt Ě tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng đĈi vęi viûc gięi thiûu
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc tĉ chēc khi nào?
Thành phæn, nċi dung và thĎ tĐc tiøn hành hċi nghĀ?

183

Câu 134. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē nhçt đĈi vęi
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp tþnh,
cçp huyûn, cçp xã đđĜc tĉ chēc khi nào? Thành phæn,
nċi dung và thĎ tĐc tiøn hành hċi nghĀ?

185

Câu 135. Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi đi÷u chþnh læn
thē nhçt v÷ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa cė
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quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung đėng và đĀa phđėng đđĜc
gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi nhđ thø nào?

188

Câu 136. Viûc đi÷u chþnh cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng
đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc bæu cĎa cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ Ě đĀa phđėng đđĜc quy đĀnh nhđ thø nào?

189

Câu 137. Viûc gięi thiûu ngđĘi cĎa cė quan, tĉ chēc,
đėn vĀ ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi
đćng nhån dån đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào?
190
Câu 138. Cuċc hąp ban lãnh đäo cė quan, tĉ chēc, đėn
vĀ đù dĖ kiøn ngđĘi gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi,
ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc thĖc hiûn nhđ
thø nào?
192
Câu 139. Hċi nghĀ lçy Ğ kiøn cĎa cĔ tri täi cė quan, tĉ
chēc, đėn vĀ đĈi vęi ngđĘi đđĜc dĖ kiøn gięi thiûu ēng
cĔ đđĜc tĉ chēc nhđ thø nào?
193
Câu 140. Hċi nghĀ ban lãnh đäo mĚ rċng đù thâo
luên, gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ cĎa cė quan, tĉ chēc, đėn
vĀ đđĜc tĉ chēc nhđ thø nào?
199
Câu 141. Viûc dĖ kiøn, gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi
biùu Hċi đćng nhån dån cçp xã Ě thĆn, tĉ dån phĈ
đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào?
203
Câu 142. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai Ě trung
đėng đĈi vęi viûc gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi đđĜc tĉ chēc khi nào? Thành phæn, nċi dung và
cách thēc tiøn hành Hċi nghĀ?

342

207

Câu 143. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai Ě tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng đĈi vęi viûc gięi
thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc tĉ chēc khi
nào? Thành phæn, nċi dung và cách thēc tiøn hành
Hċi nghĀ?

209

Câu 144. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē hai đĈi vęi viûc
gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
tþnh, cçp huyûn, cçp xã đđĜc tĉ chēc khi nào? Thành
phæn, nċi dung và cách thēc tiøn hành Hċi nghĀ?

212

Câu 145. Hċi nghĀ lçy Ğ kiøn cĔ tri nėi cđ trč đĈi vęi
ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi biùu Hċi đćng
nhån dån đđĜc tiøn hành nhđ thø nào?

215

Câu 146. Viûc xác minh và trâ lĘi các vĐ viûc mà cĔ
tri nöu đĈi vęi ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi, đäi
biùu Hċi đćng nhån dån đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào? 220
Câu 147. Ủy ban ThđĘng vĐ QuĈc hċi đi÷u chþnh læn
thē hai v÷ cė cçu, thành phæn, sĈ lđĜng ngđĘi cĎa cė
quan, tĉ chēc, đėn vĀ Ě trung đėng và đĀa phđėng đđĜc
gięi thiûu ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc thĖc hiûn
nhđ thø nào?

223

Câu 148. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba Ě trung
đėng đĈi vęi viûc gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi đđĜc tĉ chēc khi nào? Thành phæn, nċi dung và
cách thēc tiøn hành Hċi nghĀ?

224

343

Câu 149. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba Ě tþnh,
thành phĈ trĖc thuċc Trung đėng đĈi vęi viûc gięi
thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc hċi đđĜc tĉ chēc khi
nào? Thành phæn, nċi dung và cách thēc tiøn hành?

226

Câu 150. Hċi nghĀ hiûp thđėng læn thē ba đĈi vęi viûc
gięi thiûu ngđĘi ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån cçp
tþnh, cçp huyûn, cçp xã đđĜc tĉ chēc khi nào? Thành
phæn, nċi dung và cách thēc tiøn hành Hċi nghĀ?

229

Câu 151. Sau khi đã høt thĘi hän tĉ chēc Hċi nghĀ
hiûp thđėng læn thē hai thü cĂ thù bĉ sung hoðc thay
đĉi danh sách sė bċ nhĕng ngđĘi ēng cĔ đäi biùu QuĈc
hċi, ēng cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån đù đđa ra Hċi
nghĀ hiûp thđėng læn thē ba đđĜc khĆng?

232

Phần thứ sáu
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
Câu 152. Trách nhiûm cĎa các cė quan, tĉ chēc trong
viûc chþ đäo cĆng tác thĆng tin, tuyön truy÷n, vên
đċng bæu cĔ đđĜc quy đĀnh nhđ thø nào?
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Câu 153. Viûc tĉ chēc tuyön truy÷n v÷ cuċc bæu cĔ
nhìm mĐc đých gü?
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Câu 154. Viûc tuyön truy÷n v÷ cuċc bæu cĔ cæn têp
trung vào các nċi dung nào?
Câu 155. Các khèu hiûu nào cæn đđĜc têp trung sĔ
dĐng trong cuċc bæu cĔ đäi biùu QuĈc hċi khĂa XV,
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bæu cĔ đäi biùu Hċi đćng nhån dån các cçp nhiûm kĝ
2021-2026?
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Câu 156. Các mĈc thĘi gian cæn têp trung cho cĆng
tác thĆng tin, tuyön truy÷n là nhđ thø nào?
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Câu 157. Vên đċng bæu cĔ là gü và phâi bâo đâm
nhĕng yöu cæu gü?

243

Câu 158. NgđĘi ēng cĔ đđĜc sĔ dĐng các hünh thēc
vên đċng bæu cĔ nào?

244

Câu 159. Hċi nghĀ tiøp xčc cĔ tri trong vên đċng bæu
cĔ do ai tĉ chēc và cĂ nhĕng nċi dung gü?

244

Câu 160. Viûc vên đċng bæu cĔ thĆng qua các phđėng
tiûn thĆng tin đäi chčng đđĜc quy đĀnh nhđ thø nào?

246

Câu 161. Trách nhiûm cĎa các cė quan, tĉ chēc đĈi
vęi viûc vên đċng bæu cĔ đđĜc quy đĀnh nhđ thø nào?

247

Câu 162. Trong vên đċng bæu cĔ, pháp luêt cçm
nhĕng 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 cĔ đđĜc quy đĀnh nhđ thø nào?

250

Câu 164. Vào ngày bæu cĔ, viûc bă phiøu đđĜc bít đæu
và køt thčc khi nào? Viûc bă phiøu cĂ thù bít đæu sęm
và køt thčc sęm hoðc muċn hėn khĆng?

251
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Câu 165. Các đĀa điùm bă phiøu (phāng bă phiøu) bæu
cĔ đäi biùu QuĈc hċi và đäi biùu Hċi đćng nhån dån
các cåp đđĜc trang trí, tĉ chēc nhđ thø nào?

252

Câu 166. Các nċi dung cĎa Nċi quy phāng bă phiøu?

254

Câu 167. Hām phiøu đù phĐc vĐ cĆng tác bæu cĔ phâi
đáp ēng nhĕng yöu cæu gü?

256

Câu 168. Hām phiøu phĐ là gü? Trong trđĘng hĜp nào
thü dČng hām phiøu phĐ?

257

Câu 169. Phiøu bæu cĔ đđĜc quy đĀnh nhđ thø nào?

258

Câu 170. Trđęc ngày bæu cĔ, Tĉ bæu cĔ đđĜc nhên
bàn giao các loäi tài liûu, vêt tđ nào đù sĔ dĐng trong
cĆng tác bæu cĔ?

260

Câu 171. Các cĆng viûc mà Tĉ bæu cĔ cæn thĖc hiûn
trđęc ngày bæu cĔ là gü?

261

Câu 172. Các cĆng viûc mà Tĉ bæu cĔ cæn thĖc hiûn
trong ngày bæu cĔ là gü?

264

Câu 173. Lú khai mäc cuċc bæu cĔ đđĜc tĉ chēc nhđ
thø nào?

268

Câu 174. Trđęc khi bă phiøu, thĎ tĐc kiùm tra hām
phiøu đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào?

270

Câu 175. Viûc bă phiøu đđĜc thĖc hiûn nhđ thø nào?

270

Câu 176. Viûc cĔ tri ghi phiøu bæu cĔ đđĜc thĖc hiûn
nhđ thø nào?
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Câu 177. TrđĘng hĜp nào thü cĔ tri đđĜc nhĘ ngđĘi
khác viøt hċ phiøu, bă hċ phiøu bæu cĔ?
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Câu 178. Thó cĔ tri sau khi cĆng dån đã bă phiøu
xong thü xĔ lĞ nhđ thø nào?

273

Câu 179. Viûc xĔ lĞ đĈi vęi mċt sĈ tünh huĈng đðc biût
cĂ thù phát sinh trđęc, trong và sau ngày bæu cĔ đđĜc
thĖc hiûn nhđ thø nào?

273

Câu 180. Nhĕng sĖ kiûn bçt ngĘ làm gián đoän cuċc
bă phiøu đđĜc xĔ lĞ nhđ thø nào?

275

Câu 181. Viûc kiùm phiøu đđĜc tiøn hành nhđ thø
nào? Nhĕng ai đđĜc chēng kiøn viûc kiùm phiøu?

275

Câu 182. Viûc tham gia chēng kiøn viûc kiùm phiøu
và khiøu näi v÷ viûc kiùm phiøu đđĜc thĖc hiûn nhđ
thø nào?

277

Câu 183. Nhĕng phiøu bæu cĔ nào là phiøu bæu cĔ
hĜp lû?
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Câu 184. Nhĕng phiøu bæu cĔ nào là phiøu khĆng
hĜp lû?
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Câu 185. Viûc kiùm đøm sĈ phiøu bæu cho tĒng ngđĘi
ēng cĔ đđĜc Tĉ bæu cĔ thĖc hiûn nhđ thø nào?
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Câu 186. Viûc týnh và ghi tğ lû phæn trëm (%) trong các
biön bân køt quâ bæu cĔ đđĜc thù hiûn nhđ thø nào?
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Câu 187. Nguyön tíc xác đĀnh ngđĘi trčng cĔ đđĜc
quy đĀnh nhđ thø nào?
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