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QUỐC HỘI VIỆT NAM
qua các kỳ bầu cử 

Ngày 06 tháng 01 năm 1946 đánh dấu 
một sự kiện quan trọng trong lịch 
sử nước ta khi lần đầu tiên người 

dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình 
được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những 
người có tài, có đức vào Quốc hội để gách 
vác công việc nước nhà. Thành công của 
cuộc Tổng tuyển cử đã đánh dấu sự ra đời 
của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, ngày nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kể từ đó đến nay, Quốc hội nước ta đã 
trải qua 75 năm phát triển mạnh mẽ, gắn 
liền với lịch sử cách mạng nước nhà. Qua 14 
khóa hoạt động, Quốc hội ngày càng khẳng 
định vai trò quan trọng là cơ quan đại biểu 
cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực 
nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 75 năm 

kể từ ngày toàn dân Việt Nam đi bỏ phiếu 
bầu cử Quốc hội và chuẩn bị hướng về ngày 
hội non sông, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 
nhiệm kỳ 2021-2026, Bản tin Tư pháp Hưng 
Yên - Phổ biến, giáo dục pháp luật giới thiệu 
tổng quát về 14 kỳ bầu cử Quốc hội trong 75 
năm qua.

1. Khóa I (1946 - 1960)

Bầu cử ngày 6/01/1946. Tỷ lệ cử tri đi 
bỏ phiếu: 89%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
333. Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của 
nước Việt Nam độc lập, là mốc đánh dấu 
bước phát triển về thể chế dân chủ của nước 
Việt Nam mới.

Quốc hội đã thông qua danh sách 
Chính phủ đầu tiên của Nhà nước Việt Nam 
độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, 
thông qua hai bản Hiến pháp của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có bản Hiến 

(Ảnh tư liệu)

Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I.
 Ảnh tư liệu (Ảnh tư liệu)
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pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên 
mở ra tiến trình xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội 
khóa I kéo dài từ tháng 1/1946 đến tháng 
5/1960, là do trong điều kiện đấu tranh cách 
mạng (kháng chiến chống Pháp và đấu 
tranh chống Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn), 
đất nước bị chia cắt, nên không thể tổ chức 
được một cuộc bầu cử trên cả nước để bầu 
Quốc hội khóa mới.

2. Khóa II (1960 - 1964)

Bầu cử ngày 8/5/1960. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 97,52%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
453. Quốc hội khóa II là Quốc hội đầu tiên 
hoạt động hoàn toàn trong thời kỳ đất nước 
bị chia cắt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao 
động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam 
ngày nay). Hoạt động của Quốc hội khoá II 
đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng và khôi phục kinh tế ở 
miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải 
phóng ở miền Nam; đã thực thi những chính 
sách phù hợp về dân chủ, chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân trong 
những điều kiện cực kỳ khó khăn; góp phần 
bảo đảm hiệu lực và hiệu quả của chính 
quyền Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng đất 
nước ở miền Nam và đấu tranh thống nhất 
Tổ quốc.

3. Khóa III (1964 - 1971)

Bầu cử ngày 26/4/1964. Tỷ lệ cử tri 
bỏ phiếu: 97,77%. Tổng số đại biểu Quốc hội 
là 455. Quốc hội khóa III được tổ chức theo 
Hiến pháp năm 1959. Hoạt động Quốc hội đã 
đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành 
nhiệm vụ khôi phục và xây dựng kinh tế ở 

miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống 
Mỹ, cứu nước ở miền Nam. Quốc hội đã có 
những quyết sách phù hợp về dân chủ, quan 
tâm đến lợi ích nhiều mặt, hàng ngày của 
mọi tầng lớp nhân dân; góp phần đảm bảo 
hiệu lực và hiệu quả của chính quyền Nhà 
nước trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, 
tiến tới thống nhất đất nước.

Nhiệm kỳ của Quốc hội khoá III kéo 
dài từ tháng 6/1964 đến tháng 6/1971 là do 
hoàn cảnh có chiến tranh diễn ra trên phạm 
vi cả nước.

4. Khóa IV (1971 - 1975)

Bầu cử ngày 11/4/1971. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 98,88%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
420. Quốc hội khóa IV đã tiếp tục động viên 
quân và dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược cách mạng: Ở miền Nam tăng cường 
đấu tranh giải phóng dân tộc, ở miền Bắc 
kiên trì bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, 
động viên sức người, sức của cho tiền tuyến 
lớn đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và bè 
lũ tay sai.

Sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam 
được ký kết, Quốc hội đã thông qua những 
biện pháp đấu tranh để bảo đảm thi hành 
nghiêm chỉnh Hiệp định. Quốc hội khóa IV 
là Quốc hội chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, 
kiên trì và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, là Quốc hội khôi phục kinh tế, hàn gắn 
những vết thương chiến tranh, chuẩn bị đưa 
đất nước tiến vào thời kỳ mới.

5. Khóa V (1975 - 1976)

Bầu cử ngày 6/4/1975. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 98,26%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
424. Quốc hội khóa V bắt đầu nhiệm kỳ giữa 
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lúc nhân dân ta bước vào một kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên cả nước thống nhất tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Quốc hội nhất trí phê 
chuẩn kết quả của Hội nghị hiệp thương 
chính trị thống nhất Tổ quốc, thể hiện ý chí 
mạnh mẽ, nguyện vọng thiết tha và sự nhất 
trí cao của toàn dân tộc về vấn đề thống 
nhất Tổ quốc trên cơ sở độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội.

Quốc hội quyết định kế hoạch Nhà 
nước năm 1976, năm thứ nhất của kế hoạch 
5 năm lần thứ hai, mở đầu thời kỳ xây dựng 
một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa. Quốc hội khóa V 
là quốc hội ngắn nhất, từ tháng 4/1975 đến 
4/1976, vì đã rút ngắn nhiệm kỳ để tiến hành 
cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của 
đất nước thống nhất.

6. Khóa VI (1976 - 1981)

Bầu cử ngày 25/4/1976. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 98,77%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
492. Trong điều kiện đất nước thống nhất, sự 
kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại là tổ chức 
thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc 
hội chung của cả nước - Quốc hội khóa VI. 
Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan 
trọng hàng đầu trong thời kỳ phát triển mới 
của dân tộc.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông 
qua Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc 
huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa 
có Hiến pháp mới. Quốc hội quyết định đổi 
tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
quyết định khóa Quốc hội được bầu trong 
cuộc Tổng tuyển cử ngày 25/4/1976 là Quốc 
hội khóa VI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; quyết định chính thức đặt tên 

Thành phố Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí 
Minh… Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI đã 
thông qua Hiến pháp năm 1980.

7. Khóa VII (1981 - 1987)

Bầu cử ngày 26/4/1981. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 97,96%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
496. Được tổ chức và hoạt động trên cơ sở 
Hiến pháp năm 1980, Quốc hội khóa VII là 
Quốc hội của thời kỳ bắt đầu công cuộc đổi 
mới, đã đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng 
cường công tác giám sát và việc quyết định 
các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu 
cầu đổi mới toàn diện đất nước. Xác định 
nguyên tắc, phương hướng xây dựng nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa.

8. Khóa VIII (1987 - 1992)

Bầu cử ngày 19/4/1987. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 98,75%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
496. Quốc hội khóa VIII được bầu ra và hoạt 
động trong giai đoạn bước ngoặt của đất 
nước, có trách nhiệm to lớn góp phần thực 
hiện công cuộc đổi mới. Tại Kỳ họp lần thứ 
11, tháng 4/1992, Quốc hội thông qua Hiến 
pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi 
mới.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII, 
nước ta đã đạt được những thành tựu quan 
trọng: Kinh tế phát triển, văn hóa, giáo dục 
đạt được nhiều kết quả tốt. Việc xây dựng 
và tăng cường Nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân có bước phát triển 
mới; quan hệ đối ngoại được mở rộng; quốc 
phòng - an ninh được củng cố.

9. Khóa IX (1992 - 1997)

Bầu cử ngày 19/7/1992. Tỷ lệ cử tri bỏ 
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phiếu: 99,12%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
395. Được tổ chức và hoạt động trên cơ sở 
Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khoá IX đã 
tiến hành đồng bộ và có hiệu quả các hoạt 
động nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ về lập pháp, về giám sát và về quyết định 
các vấn đề trọng đại của đất nước, bảo đảm 
cho công cuộc đổi mới đạt được những 
thành tựu to lớn, đưa đất nước bước vào thời 
kỳ phát triển mới.

Quốc hội khóa IX đã phát huy vai trò 
của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam 
thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân.

10. Khóa X (1997 - 2002)

Bầu cử ngày 20/7/1997. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 99,59%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
450. Quốc hội khóa X là Quốc hội của thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Quốc hội khóa X đã đóng góp vào 
thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần 
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, nhất là trong việc thực 
hiện các chức năng, nhiệm vụ lập pháp, 
giám sát và quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước; thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh.

11. Khóa XI (2002 - 2007)

Bầu cử ngày 19/5/2002. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 99,73%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
498. Quốc hội khóa XI là Quốc hội của thời 
kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Trong nhiệm kỳ, Quốc hội tiếp tục xây dựng, 
hoàn thiện tổ chức của Quốc hội, đổi mới 

mạnh mẽ hoạt động lập pháp.
Hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa 

XI tiếp tục được tăng cường cả trong quan hệ 
song phương và tại các diễn đàn nghị viện 
đa phương. Tháng 11/2006, tại Kỳ họp thứ 10, 
Quốc hội nước ta đã phê chuẩn Nghị định 
thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoàn tất thủ 
tục pháp lý quan trọng cuối cùng để nước ta 
chính thức trở thành thành viên của WTO. 
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng khẳng 
định vị thế đất nước ta, thể hiện chính sách 
đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng 
hóa các quan hệ quốc tế và chủ động, tích 
cực hội nhập kinh tế quốc tế.

12. Khóa XII (2007 - 2011)

Bầu cử ngày 20/5/2007. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 99,64%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
493. Quốc hội khóa XII hoạt động trong bối 
cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa có 
những khó khăn thách thức. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, Quốc hội khóa XII đã kế thừa, 
phát huy những thành quả, những bài học 
kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, 
nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới toàn diện 
và mạnh mẽ cả về tổ chức và phương thức 
hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ của mình theo quy định của Hiến pháp 
và pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, đóng góp to lớn vào những thành tựu 
chung của đất nước.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội tiếp 
tục được đẩy mạnh, củng cố và mở rộng. 
Đã tăng cường đối ngoại song phương, tạo 
sự chuyển biến tích cực trong quan hệ hữu 
nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước 
trong khu vực và thế giới.
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13. Khóa XIII (2011 - 2016)

Bầu cử ngày 22/5/2011. Tỷ lệ cử tri bỏ 
phiếu: 99,51%. Tổng số đại biểu Quốc hội là 
500. Tại Kỳ họp thứ 6, tháng 11/2013, Quốc 
hội thông qua Hiến pháp năm 2013. Quốc hội 
khóa XIII đã làm tròn trọng trách căn bản 
hoàn thành việc cụ thể hóa Hiến pháp trong 
các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước; 
bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công 
dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo 
đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối 
ngoại và hội nhập quốc tế.

14. Khóa XIV (2016 - 2021)

Bầu cử ngày 22/5/2016. Tỷ lệ cử tri đi 
bỏ phiếu: 98,77%. Tổng số đại biểu Quốc hội 
là 496. Quốc hội khoá XIV bắt đầu hoạt động 
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực 
có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; ở 
trong nước có những thuận lợi, thời cơ đan 

xen với những khó khăn, thách thức. Đặc 
biệt, bước vào năm 2020, đại dịch Covid-19 
diễn ra trên phạm vi toàn cầu đã tác động 
rất sâu sắc đến hoạt động của Quốc hội khoá 
XIV. Trong bối cảnh ấy, Quốc hội đã cùng 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức nỗ lực 
phấn đấu, với quyết tâm rất cao, đoàn kết 
đồng lòng đưa nước ta vượt qua khó khăn, 
tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy những thành quả của Quốc 
hội các khoá trước, Quốc hội khoá XIV tiếp 
tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động để nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

15. Khoá XV (2021-2026)

Hoạt động bầu cử Quốc hội khoá XV, 
nhiệm kỳ (2021-2026) dự kiến sẽ diễn ra vào 
ngày 23/5/2021. Tổng số đại biểu Quốc hội 
dự kiến là 500.

 Đào Cẩm Nhung
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Một số nội dung cơ bản của  
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc 
hội khóa XIII đã thông qua Luật Bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân (Luật số 85/2015/QH13). Luật 
gồm 10 chương với 98 điều. Sau đây là một 
số nội dung cơ bản của Luật.

1. Chương I: Những quy định chung

Chương này gồm 6 điều (từ Điều 1 đến 

Điều 6) quy định về các nguyên tắc bầu cử; 
tuổi ứng cử và tuổi bầu cử; tiêu chuẩn của 
người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức trong công tác bầu cử, ngày bầu cử và 
kinh phí tổ chức bầu cử. Theo đó “Công dân 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và 
đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng 
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cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp” (Điều 2).

Luật quy định cụ thể trách nhiệm của 
Quốc hội quyết định ngày bầu cử, quyết định 
thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Hội đồng 
bầu cử quốc gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc 
hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ủy ban 
thường vụ Quốc hội thực hiện việc dự kiến 
và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được 
bầu; xác định cơ cấu, thành phần những 
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc 
hội; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, 
thành phần, phân bổ số lượng người được 
giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp; tổ chức giám sát công tác bầu 
cử. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo 
quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện 
các biện pháp bảo đảm kinh phí, bảo đảm 
công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an 
toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ 
cuộc bầu cử. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ 
chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người 
ứng cử; tham gia giám sát việc bầu cử. Ủy 
ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội 
tại địa phương; Các tổ chức phụ trách bầu cử 
ở địa phương thực hiện công tác bầu cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp. Thường trực Hội đồng nhân dân dự 
kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu 
Hội đồng nhân dân của cấp mình; Thường 
trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra 
và thực hiện công tác bầu cử…(Điều 4). 

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật, do 

Quốc hội quyết định và được công bố chậm 
nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử (Điều 5). 
Kinh phí tổ chức bầu cử do ngân sách nhà 
nước bảo đảm (Điều 6).

2. Chương II: Dự kiến cơ cấu, thành 
phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử và khu 
vực bỏ phiếu

Chương này gồm 5 điều (từ Điều 7 
đến Điều 11) quy định về dự kiến và phân bổ 
số lượng, cơ cấu, thành phần những người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử, khu 
vực bỏ phiếu. Cấu trúc của chương cơ bản 
kế thừa chương II của Luật bầu cử đại biểu 
Quốc hội và chương II của Luật bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 

a) Về cơ cấu, thành phần và phân bổ 
số lượng đại biểu

- Đối với đại biểu Quốc hội: Ủy ban 
thường vụ Quốc hội dự kiến và phân bổ số 
lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở 
mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
có ít nhất ba đại biểu cư trú và làm việc tại 
địa phương; số lượng đại biểu tiếp theo được 
tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa 
phương. Trong đó, điều đáng lưu ý là phải 
bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong 
danh sách chính thức những người ứng 
cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu 
số; có ít nhất 35% tổng số người trong danh 
sách chính thức những người ứng cử đại 
biểu Quốc hội là phụ nữ. 

- Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp, phải bảo đảm có ít nhất 35% tổng 
số người trong danh sách chính thức những 
người ứng cử là phụ nữ; số lượng người ứng 
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cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù 
hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương.

b) Về đơn vị bầu cử
Khoản 4 Điều 10 quy định mỗi đơn vị 

bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không 
quá ba đại biểu. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân được bầu không quá 
năm đại biểu.

3. Chương III: Hội đồng bầu cử quốc gia 
và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương

Chương này gồm 17 điều (từ Điều 12 
đến Điều 28) chia làm 2 mục. Mục 1- Hội 
đồng bầu cử quốc gia và mục 2 các tổ chức 
phụ trách bầu cử ở địa phương. 

a) Về hội đồng bầu cử quốc gia

Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội 
thành lập, có từ 15 đến 21 thành viên gồm 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là 
đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu 
quan. Hội đồng bầu cử quốc gia có 3 nhóm 
nhiệm vụ, quyền hạn gồm nhiệm vụ, quyền 
hạn chung (Điều 14); nhiệm vụ, quyền hạn 
đối với bầu cử đại biểu Quốc hội (Điều 15), 
trong đó có nhiệm vụ ấn định và công bố số 
đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách 
các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc 
hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; lập và 
công bố danh sách chính thức những người 
ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị 
bầu cử; xóa tên người ứng cử trong danh 
sách chính thức những người ứng cử đại 
biểu Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn trong 
việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân (Điều 16). Ngoài ra, 
Chương này còn quy định về nguyên tắc 
hoạt động, của Hội đồng bầu cử quốc gia; 

nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch, mối quan hệ công tác, bộ máy giúp việc 
và kinh phí hoạt động. Hội đồng bầu cử quốc 
gia hết nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội 
khóa mới xác nhận tư cách đại biểu Quốc 
hội, biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về 
bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban thường 
vụ quốc hội khóa mới (Điều 20). 

b. Về các tổ chức phụ trách bầu cử ở 
địa phương

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu 
cử tập trung vào việc kiểm tra, đôn đốc việc 
thi hành pháp luật về bầu cử; chỉ đạo thực 
hiện công tác thông tin, tuyên truyền và 
vận động bầu cử; chỉ đạo thực hiện công 
tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
trong cuộc bầu cử; nhận và xem xét hồ sơ 
của người ứng cử theo quy định; lập danh 
sách người ứng cử; nhận tài liệu và phiếu 
bầu cử và phân phối cho các Ban bầu cử; chỉ 
đạo, kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách 
cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm 
quyền; nhận và kiểm tra biên bản xác định 
kết quả bầu cử của các Ban bầu cử; lập biên 
bản xác định kết quả bầu cử; báo cáo tình 
hình tổ chức và tiến hành bầu cử; tổ chức 
việc bầu cử lại, bầu cử thêm (nếu có) (Điều 
23). Nhiệm vụ của Ban bầu cử tập trung vào 
việc kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quy 
định của pháp luật về bầu cử; kiểm tra, đôn 
đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và 
việc niêm yết danh sách những người ứng 
cử; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các 
phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các 
phòng bỏ phiếu; nhận và phân phối tài liệu, 
phiếu bầu cử; nhận, tổng hợp và kiểm tra 
biên bản kiểm phiếu bầu cử; làm biên bản 
xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử;  giải 
quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; 
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báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu 
cử theo quy định; chuyển hồ sơ, tài liệu về 
bầu cử đại biểu Quốc hội đến Ủy ban bầu 
cử ở tỉnh; và tổ chức thực hiện việc bầu cử 
lại, bầu cử thêm (nếu có) (Điều 24). Nhiệm 
vụ của các Tổ bầu cử tập trung vào công tác 
bầu cử trong khu vực bỏ phiếu; bố trí phòng 
bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu; nhận tài liệu 
và phiếu bầu từ Ban bầu cử; phát thẻ cử tri, 
phiếu bầu có đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử 
tri; thường xuyên thông báo cho cử tri biết 
ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu; 
bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh nội quy 
phòng bỏ phiếu; giải quyết khiếu nại, tố cáo 
về công tác bầu cử theo thẩm quyền; kiểm 
phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu 
để gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã; báo cáo 
tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo 
quy định; tổ chức thực hiện việc bầu cử lại, 
bầu cử thêm (nếu có) (Điều 25).

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng 
bầu cử quốc gia và của các tổ chức phụ trách 
bầu cử ở địa phương là hoạt động theo chế 
độ tập thể, quyết định theo đa số (Điều 26). 
Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân không được làm thành viên 
Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử 
mà mình ứng cử ( Điều 27). 

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, Ban bầu cử đại 
biểu Quốc hội, Tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối 
với bầu cử đại biểu Quốc hội sau khi Hội 
đồng bầu cử quốc gia kết thúc việc tổng kết 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả 
nước và công bố kết quả bầu cử Quốc hội. 
Ủy ban bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân sau khi Ủy ban 
bầu cử đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu 
cử và hồ sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ 
nhất của Hội đồng nhân dân khoá mới. Ban 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ bầu 
cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân sau khi Ủy ban bầu cử kết 
thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công 
bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân (Điều 28).

4. Chương IV: Danh sách cử tri

Chương này gồm 6 điều (từ Điều 29 đến 
Điều 34) quy định về nguyên tắc lập danh 
sách cử tri; những trường hợp không được 
ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh 
sách cử tri; thẩm quyền lập danh sách cử tri; 
việc niêm yết danh sách cử tri; khiếu nại về 
danh sách cử tri và việc bỏ phiếu nơi khác. 

Cử tri là người tạm trú và có thời gian 
đăng ký tạm trú tại địa phương dưới 12 
tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ 
trang nhân dân được ghi tên vào danh sách 
cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện ở nơi 
tạm trú hoặc đóng quân; công dân Việt Nam 
ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng 
thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã 
được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu 
bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân 
cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch 
Việt Nam để ghi tên vào danh sách cử tri và 
nhận thẻ cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký 
thường trú); hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 
(nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú);

5. Chương V: Ứng cử và hiệp thương, 
giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân

Chương này gồm 27 điều (từ Điều 35 
đến Điều 61) chia làm 4 mục: 
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- Mục 1: Ứng cử quy định về hồ sơ, thời 
gian và quy trình nộp hồ sơ ứng cử; những 
trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

- Mục 2: Hiệp thương, giới thiệu người 
ứng cử đại biểu Quốc hội và điều chỉnh cơ 
cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. 

- Mục 3: Hiệp thương, giới thiệu người 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và điều 
chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân.

- Mục 4: Danh sách những người ứng 
cử và việc khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, 
lập danh sách người ứng cử. 

6. Chương VI: Tuyên truyền, Vận 
động bầu cử

Chương này gồm 7 điều (từ Điều 62 
đến Điều 68) quy định về trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông 
tin, tuyên truyền và vận động bầu cử trong 
phạm vi cả nước; nguyên tắc vận động bầu 
cử; thời gian tiến hành vận động bầu cử; 
những hành vi bị cấm khi vận động bầu cử; 
các hình thức vận động bầu cử; về các hội 
nghị tiếp xúc cử tri; về việc vận động bầu cử 
thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

7. Chương VII: Nguyên tắc và trình tự 
bỏ phiếu

Chương này gồm 4 điều (từ Điều 69 
đến Điều 72) quy định về nguyên tắc bỏ 
phiếu; thông báo về thời gian bầu cử, nơi bỏ 
phiếu; thời gian bỏ phiếu và việc bỏ phiếu 
sớm, hoãn ngày bỏ phiếu.

Theo đó, thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 
bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tuy 
nhiên, tuỳ tình hình địa phương, Tổ bầu cử 

có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu 
sớm hơn nhưng không được trước năm giờ 
sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không 
được quá 9 giờ tối cùng ngày. 

Chương VIII: Kết quả bầu cử

Chương này gồm 16 điều (từ Điều 73 
đến Điều 88) chia thành 4 mục: 

- Mục 1: Việc kiểm phiếu quy định rõ về 
trình tự, thành phần tham dự, việc chứng kiến 
mở hòm phiếu trước khi kiểm phiếu, biên bản 
kiểm phiếu, cách xác định phiếu bầu không 
hợp lệ, khiếu nại, tố cáo về kiểm phiếu.

- Mục 2: Kết quả bầu cử ở đơn vị bầu 
cử quy định về biên bản xác định kết quả 
bầu cử ở đơn vị, thời hạn phải gửi đến các cơ 
quan phụ trách bầu cử, nguyên tắc xác định 
người trúng cử. 

- Mục 3: Bầu cử thêm, bầu cử lại quy 
định việc bầu cử thêm, bầu cử lại; Hủy kết 
quả bầu cử và quyết định bầu cử lại

- Mục 4: Việc tổng kết cuộc bầu cử quy 
định về biên bản xác định kết quả bầu cử đại 
biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; Biên bản tổng kết cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội; Biên bản tổng kết cuộc 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Công bố 
kết quả bầu cử và danh sách những người 
trúng cử; Giải quyết khiếu nại về kết quả bầu 
cử; Xác nhận tư cách của người trúng cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

9. Chương IX: Bầu cử bổ sung đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Chương này gồm 6 điều (từ Điều 89 đến 
Điều 94) quy định về việc bầu cử bổ sung đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; 
tổ chức phụ trách bầu cử bổ sung; danh sách 

Xem tiếp trang 30  ►
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Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 

133/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về 
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 42/KH ngày 
19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về 
triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tư pháp Hưng 
Yên - Phổ biến, giáo dục pháp luật xin giới 
thiệu các mốc thời gian trong triển khai 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026.

1. Tổ chức các Hội nghị triển khai 
công tác bầu cử

a) Ở trung ương, Hội đồng bầu cử quốc 
gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
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.

b) Ở địa phương, ngay sau khi Hội 
nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, 
Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 
chủ trì tổ chức Hội nghị 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 ở địa phương mình.

2. Thành lập các tổ chức phụ trách 
bầu cử

a) Ở Trung ương: Tại kỳ họp thứ 9, 
Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 
số 118/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV 
về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, xác 
định Hội đồng bầu cử quốc gia có 21 thành 
viên, gồm đại diện Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện một 
số cơ quan, tổ chức hữu quan do đồng chí 
Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội 
làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

b) Ở địa phương: Việc thành lập Ủy ban 
bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử được tiến hành 
theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

3. Thành lập Ủy ban bầu cử chậm 
nhất là ngày 7/2/2021 (105 ngày trước ngày 
bầu cử)

a) Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố: Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh sau khi thống nhất 
với thường trực Hội đồng nhân dân và Ban 
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng cấp quyết định thành lập Ủy ban 
bầu cử ở tỉnh để thực hiện công tác bầu cử 
đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban bầu 
cử cấp tỉnh có từ 21 - 31 thành viên, gồm 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên 
là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ 
chức hữu quan.

Các mốc thời gian trong triển khai công tác
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN CÁC  CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
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b) Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban 
bầu cử cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
cấp xã sau khi thống nhất với thường trực 
Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 
quyết định thành lập Ủy ban bầu cử huyện, 
Ủy ban bầu cử xã để tổ chức bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. Ủy 
ban bầu cử huyện có từ 11 - 15 thành viên, 
Ủy ban bầu cử xã có từ 9 - 11 thành viên gồm 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là 
đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức 
hữu quan.

4. Thành lập Ban bầu cử chậm nhất là 
ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử)

a) Ban bầu cử đại biểu Quốc hội: Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh sau khi thống nhất 
với thường trực Hội đồng nhân dân và Ban 
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi 
đơn vị bầu cử một Ban bầu cử đại biểu Quốc 
hội có từ 9 - 15 thành viên để thực hiện công 
tác bầu cử đại biểu Quốc hội gồm Trưởng 
ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên là 
đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và 
một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

b) Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã sau khi thống nhất với thường trực 
Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 
quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử 
một Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội. Thành phần Ban bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp xã có thêm đại diện cử 
tri ở địa phương.

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh có 11 - 13 thành viên; Ban bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện 
có 9 - 11 thành viên; Ban bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp xã có 7 - 9 thành viên. 
Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng 
ban và các Ủy viên.

5. Thành lập Tổ bầu cử chậm nhất là 
ngày 3/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử)

Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống 
nhất với thường trực Hội đồng nhân dân và 
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở 
mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử đề thực 
hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân. Tổ bầu cử có từ 
11 - 21 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và 
các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Ở đơn vị vũ trang nhân dân, được xác 
định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành 
lập mỗi một Tổ bầu cử có từ 5 - 9 thành viên, 
gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại 
diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân 
của đơn vị vũ trang nhân dân.

Trong trường hợp đơn vị vũ trang 
nhân dân và địa phương có chung một khu 
vực bỏ phiếu thì Ủy ban nhân dân cấp xã 
sau khi thống nhất với thường trực Hội đồng 
nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và chỉ huy đơn 
vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập 
Tổ bầu cử có từ 11 - 21 thành viên, gồm Tổ 
trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện 
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cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị 
và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang 
nhân dân đó.

6. Công bố số đơn vị bầu cử, danh 
sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được 
bầu ở mỗi đơn vị bầu cử chậm nhất là ngày 
4/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử)

Luật Tổ chức Quốc hội quy định tổng 
số đại biểu Quốc hội không quá 500 người, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số 
lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. Trên cơ 
sở số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở 
mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu 
cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở 
mỗi đơn vị bầu cử được tính căn cứ theo số 
dân, do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định 
theo đề nghị của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và được công bố 
chậm nhất là ngày 4/3/2021 (80 ngày trước 
ngày bầu cử).

Các địa phương gửi dự kiến danh 
sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về 
Hội đồng bầu cử quốc gia 85 - 90 ngày trước 
ngày bầu cử (khoảng 22/2 - 27/2/2021)

Về số đại biểu Hội đồng nhân dân: Số 
đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện 
theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa 
đổi) và Hướng dẫn tại Nghị quyết số 1187/
NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về 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.

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh 

sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu 
được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu 
cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban 
nhân dân cùng cấp và được công bố chậm 
nhất là ngày 4/3/2021 (80 ngày trước ngày 
bầu cử).

7. Thời điểm diễn ra hội nghị hiệp 
thương lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 
ban hành Nghị quyết số 1186/2021/NQ-
UBTVQH14 ngày 11/01/2021 quy định chi 
tiết, hướng dẫn về 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.

a) Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: 
Chậm nhất là 17/2/2021 (95 ngày trước ngày 
bầu cử). Sau Hội nghị hiệp thương, Biên bản 
phải được gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia.

b) Hội nghị hiệp thương lần thứ 
hai: Chậm nhất là 19/3/2021 (65 ngày trước 
ngày bầu cử). Sau Hội nghị hiệp thương, 
Biên bản phải được gửi về Hội đồng bầu cử 
quốc gia.

c) Hội nghị hiệp thương lần thứ ba: 
Chậm nhất là 18/4/2021 (35 ngày trước ngày 
bầu cử). Sau Hội nghị hiệp thương, Biên bản 
phải được gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia.

8. Nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu 
chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021 (70 
ngày trước ngày bầu cử)

Người được 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 giới thiệu ứng cử nộp 2 bộ Hồ sơ 
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ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hội đồng bầu 
cử quốc gia.

Người được tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ 
trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới 
thiệu và người tự ứng cử nộp 2 bộ hồ sơ ứng 
cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh nơi mình cư trú 
hoặc công tác thường xuyên.

Thời gian: chậm nhất là 17 giờ ngày 
14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở tỉnh sau khi nhận 
hồ sơ ứng cử, chuyển hồ sơ ứng cử đại biểu 
Quốc hội tại địa phương về Hội đồng bầu 
cử quốc gia, đồng thời chuyển lý lịch trích 
ngang kèm bản sao tiểu sử tóm tắt và kê 
khai tài sản đến Ban thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để đưa 
vào danh sách hiệp thương.

Lưu ý, công dân chỉ được nộp hồ sơ 
ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân 
tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; 
nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì 
chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội 
đồng nhân dân ở một cấp.

9. Công bố danh sách chính thức 
những người ứng cử đại biểu Quốc hội 
chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước 
ngày bầu cử).

Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công 
bố danh sách chính thức những người ứng 
cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu 
cử trong cả nước theo danh sách do Ban 
thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc việt Nam và Ủy ban bầu cử ở tỉnh gửi 
đến chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày 
trước ngày bầu cử).

10. Việc lập và niêm yết danh sách cử 

tri  chậm nhất là 13/4/2021 (40 ngày trước 
ngày bầu cử)

Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân 
cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Đối 
với huyện không có đơn vị hành chính xã, 
thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện có trách 
nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu 
vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri trong đơn vị 
vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo 
đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh 
sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị 
đóng quân. Danh sách cử tri phải được niêm 
yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại 
những địa điểm công cộng của khu vực bỏ 
phiếu chậm nhất là 13/4/2021 (40 ngày trước 
ngày bầu cử), đồng thời thông báo rộng rãi 
danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân 
dân kiểm tra.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri 
được thực hiện theo quy định tại các Điều 31 
và 32 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân.

12. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào 
Chủ nhật, ngày 23/5/2021

Các vấn đề liên quan đến tổ chức bầu 
cử như: thẻ cử tri, khu vực bỏ phiếu, địa 
điểm bỏ phiếu, xác định phiếu hợp lệ và 
phiếu không hợp lệ; báo cáo tình hình trong 
ngày bầu cử; biên bản xác định kết quả bầu 
cử; công bố kết quả bầu cử và tổng kết cuộc 
bầu cử ... đề nghị thực hiện theo quy định 
của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân và các Nghị quyết 

Tiếp theo trang 21 ►
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NHỮNG NGUYÊN TẮC BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Một trong những mục tiêu cao cả 
của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là phấn đấu để 

có một xã hội dân chủ, trong đó bầu cử là 
một biểu hiện quan trọng của nội dung trên. 
Hiến pháp nước ta quy định tất cả quyền lực 
thuộc về nhân dân mà Nhà nước là người 
đại diện thực hiện quyền lực ấy. Để thực 
hiện quyền lực nhà nước, người dân bầu ra 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, vì 
vậy bầu cử được coi là một mắt xích quan 
trọng để thực hiện quyền lực nhân dân 
thông qua nhà nước.

Chế độ bầu cử ở nước ta đã được hình 
thành, phát triển và hoàn thiện trong quá 
trình xây dựng và củng cố chính quyền của 
nhân dân. Ngay sau khi tuyên bố thành 
lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 
08/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc 
lệnh số 14, văn bản pháp lý đầu tiên về việc 
tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc dân đại hội. 
Tiếp theo đó, ngày 17/10/1945, Hồ Chủ Tịch 
đã ký Sắc lệnh số 51 quy định cụ thể về vấn 
đề này. Đây là cơ sở quan trọng cho việc 
hình thành chế độ bầu cử dân chủ ở nước 
ta, theo đó “Tất cả công dân Việt Nam mười 
tám tuổi trở lên, không phân biệt nam, nữ 
đều có quyền bầu cử và ứng cử…”.

Trong quá trình xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để đáp ứng 
yêu cầu đổi mới của đất nước, hàng loạt các 
vấn đề đang được đặt ra nhằm hoàn thiện 
chế độ bầu cử, làm cơ sở để nhân dân lựa 
chọn được những người xứng đáng thay 

mặt mình tham gia vào các hoạt động của 
cơ quan quyền lực nhà nước. Chính vì vậy, 
Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân đã quy định: Việc 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên 
tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ 
phiếu kín. Các nguyên tắc này thống nhất 
với nhau nhằm bảo đảm cho việc bầu cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
được khách quan, dân chủ, thể hiện đúng sự 
lựa chọn và nguyện vọng của cử tri.

1. Nguyên tắc phổ thông

 Là nguyên tắc thể hiện tính công khai, 
dân chủ, có sự tham gia rộng rãi của các 
tầng lớp nhân dân. Nguyên tắc phổ thông 
được thể hiện ở tính toàn dân và toàn diện 
của bầu cử, bảo đảm để mọi công dân không 
phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã 
hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, 
nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền 
tham gia bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có 
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quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của 
pháp luật. Yêu cầu của nguyên tắc này là 
Nhà nước phải bảo đảm để cuộc bầu cử thực 
sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị 
rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân 
thực hiện quyền bầu cử của mình, bảo đảm 
tính dân chủ, công khai và sự tham gia rộng 
rãi của các tầng lớp nhân dân.

2. Nguyên tắc bình đẳng

 Bình đẳng trong bầu cử là một nguyên 
tắc nhằm bảo đảm tính khách quan, không 
thiên vị để mọi công dân đều có khả năng 
như nhau tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọi 
sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào.

Nguyên tắc bình đẳng được pháp luật 
quy định trong việc thực hiện quyền bầu cử và 
ứng cử của công dân, thể hiện ở các mặt sau:

- Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào 
một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú 
hoặc tạm trú;

- Mỗi người chỉ được ghi tên ứng cử ở 
một đơn vị bầu cử;

- Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu;
- Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như 

nhau mà không có sự phân biệt.
Nguyên tắc bình đẳng còn đòi hỏi phải 

có sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số 
lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp, số đại biểu được bầu ở từng địa phương, 
bảo đảm tiếng nói đại diện của các vùng, 
miền, địa phương, các tầng lớp xã hội, các 
dân tộc thiểu số và phụ nữ phải có tỷ lệ đại 
biểu thích đáng trong Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân.

3. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp
 Nguyên tắc này đảm bảo việc cử 

tri tín nhiệm người nào trong danh sách 
những người ứng cử đã được công bố thì 
tự mình bầu, không ai được can thiệp; đảm 
bảo cho cử tri có quyền trực tiếp thể hiện sự 
lựa chọn, ý chí nguyện vọng của mình qua 
lá phiếu mà không phải qua người đại diện 
hay một khâu trung gian khác như ở một 
số nước phương Tây. Ở các nước này, bầu cử 
thường được tiến hành gián tiếp bằng cách 
cử tri bầu ra đại cử tri, đại cử tri bầu ra người 
đại diện và người đại diện đó mới có quyền 
bỏ phiếu bầu đại biểu. Ở nước ta, Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân đã quy định một loạt các vấn đề để 
người dân có thể trực tiếp thể hiện nguyện 
vọng của mình như cử tri không thể tự viết 
được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, 
nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ 
phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. 
Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ 
phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào 
hòm phiếu. Trong trường hợp cử tri ốm đau, 
già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ 
phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu 
phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của 
cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện 
việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị 
tạm giam, người đang chấp hành biện pháp 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 
không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc 
cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm 
giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và 
phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 
buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện 
việc bầu cử. 
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4. Nguyên tắc bỏ phiếu kín

 Ở nước ta, quyền bầu cử được coi là 
quyền chính trị quan trọng, là trách nhiệm 
và vinh dự của mỗi công dân. Vì vậy các 
cuộc bầu cử người dân thường tham gia 
rất tự nguyện và đầy đủ. Tuy nhiên để đảm 
bảo tính khách quan trong việc lựa chọn 
của cử tri, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân quy định việc 
bầu cử được tiến hành bằng cách bỏ phiếu 
kín. Nguyên tắc bỏ phiếu kín bảo đảm cho 
cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm 
mà không bị tác động bởi những điều kiện 
và yếu tố bên ngoài. Theo đó, cử tri bầu ai, 
không bầu ai đều được bảo đảm bí mật. Khi 
cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể 

cả thành viên Tổ bầu cử. Nguyên tắc này 
đảm bảo cho việc bí mật,  khách quan, sự 
lựa chọn theo ý chí thực sự của mỗi cử tri…

Ngày 23/5/2021, tất cả công dân Việt 
Nam trong độ tuổi theo đúng quy định của 
pháp luật sẽ đi thực hiện quyền và nghĩa vụ 
thiêng liêng của mình. Khi thực hiện quyền 
bầu cử, mỗi cử tri phải hiểu rõ 4 nguyên tắc 
trên nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ, 
sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, 
tài đại diện cho nhân dân tham gia điều 
hành quản lý chính quyền. Thực hiện tốt 4 
nguyên tắc trên nghĩa là mỗi cử tri đã góp 
sức mình vào việc xây dựng đất nước ngày 
càng công bằng, dân chủ, văn minh như 
mục tiêu cao đẹp Nhà nước ta đã đề ra.

Đào Cẩm Nhung

hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
13. Công bố danh sách những trúng 

cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 
12/6/2021;

Danh sách những người trúng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất 
ngày 02/6/2021

Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào 
Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước 
công bố kết quả bầu cử và danh sách những 
trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 
12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở tỉnh công bố kết quả 
bầu cử và danh sách những người trúng cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy 
ban bầu cử ở huyện công bố kết quả bầu 
cử và danh sách những người trúng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Ủy ban 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 

công bố kết quả bầu cử và danh sách những 
người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp xã chậm nhất ngày 02/6/2021 (10 ngày 
sau ngày bầu cử).

Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận tư 
cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội, 
cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa 
mới cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội 
khóa XV về kết quả xác nhận tư cách đại 
biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên.

Ủy ban bầu cử xác nhận tư cách người 
trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mà 
mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp 
giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân 
dân khóa mới cho người trúng cử và báo cáo 
Hội đồng nhân dân khóa mới về kết quả xác 
nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại 
kỳ họp đầu tiên.

Các mốc thời gian trong...  Tiếp theo trang 18
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Tìm hiểu một số quy định của pháp luật 
về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Sau đây là một số những 
điều cần biết đối với cử tri vê cuộc bầu cử quan trọng này.

1. Độ tuổi của cử tri
 Tính đến ngày được công bố bầu cử tức 

ngày 23/05/2021 thì cử tri phải đủ 18 trở lên.
2. Nguyên tắc lập danh sách cử tri
- Mọi công dân có quyền bầu cử đều 

được ghi tên vào danh sách cử tri và được 
phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp người bị 
tước quyền bầu cử quy định.

- Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào 
một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú 
hoặc tạm trú.

- Cử tri là người tạm trú và có thời gian 
đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 
tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ 
trang nhân dân được ghi tên vào danh sách 
cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi 
tạm trú hoặc đóng quân.

- Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở 
về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau 
khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến 
trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì 
đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ 
chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi 
tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri 
bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu 
xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc 
bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nêu xuất 
trình tại nơi đăng ký tạm trú).

- Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm 
giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 
bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri 
để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang 
bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện 
pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 
cai nghiện bắt buộc.

3. Những mốc thời gian bầu cử quan trọng
- Chậm nhất 4/3/2021 (80 ngày trước 

ngày bầu cử): Công bố số đơn vị bầu cử; danh 
sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu 
Quốc hội dự kiến ở mỗi đơn vị bầu cử; Công 
bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 
huyện, xã; danh sách các đơn vị bầu cử; số 
lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn 
vị bầu cử;

- Chậm nhất 14/3/2021: Thành lập Ban 
bầu cử đại biểu Quốc hội; Thành lập Ban Bầu 
cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã (70 
ngày trước bầu cử);

- Chậm nhất 13/4/2021: Niêm yết danh 
sách cử tri (40 ngày trước bầu cử);

- Chậm nhất 28/4/2021: Lập và công bố 
danh sách chính thức những người ứng cử 
đại biểu Quốc hội (25 ngày trước bầu cử);
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- Ngày 23/5/2021: Bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026;

- Chậm nhất 02/6/2021: Công bố kết 
quả bầu cử và danh sách những người 
trúng cử đại biểu HĐND các cấp (10 ngày 
sau bầu cử);

Chậm nhất 12/6/2021: Công bố kết quả 
bầu cử và danh sách những người trúng cử 
đại biểu Quốc hội (20 ngày sau bầu cử).

4. Những trường hợp không được 
ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh 
sách cử tri

Người đang bị tước quyền bầu cử theo 
bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong 
thời gian chờ thi hành án, người đang chấp 
hành hình phạt tù mà không được hưởng 
án treo, người mất năng lực hành vi dân sự 
thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. 
Các trường hợp này nếu đến trước thời điểm 
bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được khôi phục lại 
quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được 
cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn 
trong tình trạng mất năng lực hành vi dân 
sự thì được bổ sung vào danh sách cử tri và 
được phát thẻ cử tri theo quy định.

Trong thời gian từ sau khi danh sách 
cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm 
bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay 
đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành 
chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào danh 
sách cử tri thì được xóa tên trong danh sách 
cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh 
sách cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; những người 
chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị 
hành chính cấp xã mà mình đã được ghi 
tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng 
tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được 

xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ 
và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm 
trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm 
giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 
bắt buộc nếu đến trước thời điểm bắt đầu 
bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã 
hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện 
bắt buộc thì được xóa tên trong danh sách 
cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục 
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ 
sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký 
thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã hoặc được bổ sung vào danh sách, cử tri 
tại nơi đăng ký tạm trú để bầu đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 
cấp huyện.

Người đã có tên trong danh sách cử tri 
mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa 
án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình 
phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự 
thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó 
trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

5. Thẩm quyền lập danh sách cử tri
Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân 

cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu.
Đối với huyện không có đơn vị hành 

chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân 
huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri 
theo từng khu vực bỏ phiếu.

Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang 
nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị 
vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách 
cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng 
quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở 
địa phương gần khu vực đóng quân có thể 
được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để 
được ghi tên vào danh sách cử tri và tham 
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gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Khi cấp giấy 
chứng nhận, chỉ huy đơn vị phải ghi ngay 
vào danh sách cử tri tại đơn vị vũ trang 
nhân dân bên cạnh tên người đó cụm từ “Bỏ 
phiếu ở nơi cư trú”.

6. Niêm yết danh sách cử tri
Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu 

cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết 
danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân 
cấp xã và tại những địa điểm công cộng 
của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo 
rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để 
Nhân dân kiểm tra.

7. Khiếu nại về danh sách cử tri
Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát 

hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu 
nại với cơ quan lập danh, sách cử tri. Cơ quan 
lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những 
khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ 
ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh 
sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho 
người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Trường hợp người khiếu nại không 
đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc 
hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không 
được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại 
Tòa án nhân dân theo quy định của pháp 
luật về tố tụng hành chính.

8. Bỏ phiếu ở nơi khác
Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho 

đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, 
không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được 
ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin 
giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi mình, đã có tên trong danh sách cử 
tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri 
và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi 
mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy 
chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải 

ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ 
phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên 
cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

Việc tham gia bầu cử của cử tri không 
chỉ là quyền mà còn thể hiện trách nhiệm 
công dân của mỗi cá nhân đối với Nhà nước 
nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu 
biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Địa điểm và thời gian bỏ phiếu bầu
Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa 

phương, địa điểm bỏ phiếu là: nhà văn hóa, 
hội trường, trường học,... và căn cứ mật độ 
phân bổ dân cư ở khu vực bỏ phiếu.

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h - 19h tối 
cùng ngày. Việc bỏ phiếu có thể sớm hơn 
nhưng không được trước 5h hoặc kết thúc 
muộn hơn nhưng không được quá 9h tối 
cùng ngày.

10. Cách gạch phiếu bầu khi đi bầu cử 
- Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng 
cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người 
ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữa họ và tên 
người ứng cử); không khoanh tròn; không 
được đánh dấu trên phiếu bầu; không được 
viết thêm, không được ghi tên người ngoài 
danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không để 
nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số 
dư người ứng cử (không gạch tên người ứng 
cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong 
phiếu bầu.

- Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai 
được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu cử. 
Nếu cử tri gạch nhầm hoặc bị hư hỏng, cử tri 
có quyền đổi phiếu bầu khác.

- Cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì 
nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự 

Tiếp theo trang 36 ►
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Tìm hiểu quy định về 
tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào 

Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để chuẩn bị tiến 
tới cuộc bầu cử này, ngày 20/01/2021 Ban Tổ 
chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 
số 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự Đại 
biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021-202, cụ thể:

I. TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
KHÓA XV

1. Tiêu chuẩn chung

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải 
bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc 
hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, 
cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân 
và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc 
đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm 
chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi 
biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền 
và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có 
trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng 
lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy 
tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. 
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe 
ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được 

nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia 
các hoạt động của Quốc hội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang 
công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự 
nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước 
ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung còn 
phải là cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, 
lập trường chính trị vững vàng; có năng lực 
phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng 
pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm 
thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, không vi phạm quy định về những 
điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 
không được làm. Không giới thiệu và đưa 
vào danh sách ứng cử người có biểu hiện 
cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư 
tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh 
tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng 
đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra 
vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; 
những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/
TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc 
có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. 
Kiên quyết không để lọt những người không 
xứng đáng, những người chạy chức, chạy 
quyền tham gia Quốc hội.
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2. Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại 
biểu Quốc hội chuyên trách

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người 
ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn 
phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:

- Có trình độ đào tạo đại học trở lên.
- Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội 

chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải 
kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức 
vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ 
giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; 
có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên 
trách hoặc có quy hoạch chức danh Thứ 
trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ 
Quân đội, Công an thì phải kinh qua và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ ở chức danh cục trưởng, 
vụ trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng 
bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ 
đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh 
và tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ 
Đại tá trở lên.

- Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội 
chuyên trách để làm phó trưởng đoàn ở địa 
phương phải là tỉnh ủy viên, đang giữ chức 
vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, 
nói chung có quy hoạch một trong các chức 
danh sau: ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, 
thành ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương hoặc tương 
đương trở lên.

- Đối với một số lĩnh vực cần thiết phải 
cơ cấu đại biểu Quốc hội nhưng không có 
nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương đáp 
ứng yêu cầu thì Đảng đoàn Quốc hội phối 
hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, 
quyết định từng trường hợp cụ thể, bảo đảm 
đúng quy định.

- Về độ tuổi:
+ Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu 

ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 02 
khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một 
khóa, nam sinh từ tháng 02/1966, nữ sinh 
từ tháng 01/1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc 
hội chuyên trách tái cử (trừ các đồng chỉ 
ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải 
còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm 
kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, 
nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 
7/1968 trở lại đây. Riêng những người ứng 
cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Quân đội, 
Công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại 
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 
và Luật Công an nhân dân. Đối với những 
trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như ủy viên 
Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo Kết 
luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban 
Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ 
xem xét, quyết định.

+ Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc 
đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Kết 
luận của Bộ Chính trị  và Nghị định của 
Chính phủ được tính tuổi công tác như nam, 
người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 01/1966, 
tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại đây.

+ Các đồng chí không đủ tuổi tái cử 
nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì cơ quan 
có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, bố 
trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một 
số chế độ, chờ đủ tuổi nghỉ hưu; những đồng 
chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi 
thì giải quyết theo Nghị định số 26/2015/NĐ-
CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và Hướng 
dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của 
Ban Tổ chức Trung ương.

+ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở 
Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ 
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chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa XV. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở 
địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi 
giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ đại 
biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe:
 Được cơ quan y tế có thẩm quyền 

chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến tháng 5/2021, 
cụ thể:

+ Đối với cán bộ ở các cơ quan Trung 
ương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán 
bộ Trung ương hướng dẫn, xác định cơ sở y 
tế để khám sức khỏe.

+ Đối với cán bộ ở địa phương: do Ban 
Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy, 
thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để 
khám sức khỏe.

II. TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU HĐND CÁC 
CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Tiêu chuẩn chung

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại 
biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ 
thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và 
Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc 
đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm 
chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi 
biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền 
và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có 
trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, 
sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để 
thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện 

tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân 
dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng 
nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, 
được nhân dân tín nhiệm.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp đang công tác tại cơ quan Nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-
xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động tiêu 
biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có 
năng lực xây dựng chính sách và khả năng 
tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn 
và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí 
dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy 
định về những điều đảng viên, cán bộ, công 
chức, viên chức không được làm. Không giới 
thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có 
biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền 
lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang 
bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; 
người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất 
đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 
126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính 
trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết 
luận. Kiên quyết không để lọt những người 
không xứng đáng, những người chạy chức, 
chạy quyền tham gia Hội đồng nhân dân 
các cấp.

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại 
biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân chuyên trách ở các cấp phải đáp 
ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có trình độ đào tạo đại học trở lên (đối 
với cấp tỉnh và cấp huyện).
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- Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử phó chủ 
tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải 
là tỉnh ủy viên trở lên (trong đó phải có 01 
đồng chí là ủy viên ban thường vụ), đang giữ 
chức vụ từ giám đốc sở hoặc tương đương trở 
lên và đã được quy hoạch phó chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trở lên; cán bộ ứng cử trưởng 
ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân 
phải giữ chức vụ từ phó giám đốc sở hoặc 
tương đương trở lên; ứng cử phó trưởng ban 
chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải 
giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương 
đương trong các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh 
trở lên.

- Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử phó chủ 
tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải 
là huyện ủy viên, giữ chức vụ từ trưởng 
phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở 
lên và đã được quy hoạch phó chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện trở lên; cán bộ ứng cử trưởng 
ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân 
phải giữ chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc 
tương đương ở cấp huyện trở lên; ứng cử phó 
trưởng ban của Hội đồng nhân dân phải có 
thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 05 năm 
trở lên và đã được quy hoạch vào chức vụ từ 
phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp 
huyện trở lên.

Đối với các đồng chí dự kiến bố trí làm 
Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện kiêm nhiệm, cần có năng 
lực, trình độ, sức khỏe và thời gian để đáp 
ứng yêu cầu công việc.

- Ở cấp xã: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch 
Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là cấp 
ủy viên, nơi nào có điều kiện thì bố trí ủy 
viên thường vụ đảng ủy cấp xã. Căn cứ tình 

hình cụ thể, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy 
hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện 
đối với cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng 
nhân dân chuyên trách cấp xã.

- Về độ tuổi:
+ Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên 
trách phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ 
Hội đồng nhân dân trở lên hoặc ít nhất trọn 
một nhiệm kỳ, nam sinh từ tháng 02/1966, 
nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây; nhân sự 
tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 
1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính từ tháng 
5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh 
từ tháng 7/1968 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu 
khi đến tuổi theo quy định của Bộ Luật Lao 
động 2019. Riêng những người ứng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân là cán bộ Quân đội, 
Công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại 
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 
và Luật Công an nhân dân. Đối với những 
trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như ủy viên 
Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo Kết 
luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban 
Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ 
xem xét, quyết định.

+ Cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu 
ở tuổi cao hơn theo Nghị định của Chính 
phủ được tính tuổi công tác như nam, người 
ứng cử lần đầu sinh từ tháng 01/1966, tái cử 
sinh từ tháng 7/1963 trở lại đây và sẽ nghỉ 
hưu khi đến tuổi theo quy định.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe:
Được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng 

nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 
06 tháng tính đến tháng 05/2021  (tỉnh ủy, 
thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để 
khám sức khỏe./.
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Dự kiến số lượng,
 CƠ CẤU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội ban hành Nghị quyết số 
1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số 

lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội 
khóa XV.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội 
khóa XV là 500 người trong đó số lượng đại 
biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 đại 
biểu (41,4%), gồm: Các cơ quan Đảng 10 đại 
biểu (2,0%); cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu 
(0,6%); các cơ quan của Quốc hội, cơ quan 
thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn 
phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên 
trách ở Trung ương) 133 đại biểu (26,6%); 
Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao 
gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ 
trưởng Bộ Công an) 15 đại biểu (3,0%). Lực 
lượng vũ trang gồm Quân đội (cơ quan Bộ, 
các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng 
yếu) 12 đại biểu (2,4%); Công an 2 đại biểu 
(0,4%); Tòa án nhân dân tối cao 1 đại biểu 
(0,2%); Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 1 đại 
biểu (0,2%); Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu 
(0,2%); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên 29 đại biểu (5,8%).

Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa 
phương là 293 đại biểu (58,6%). Trong đó, 
cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu (44%). 
Cơ cấu định hướng là cơ cấu khung để các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm 
căn cứ để giới thiệu người ứng cử.  Cơ cấu 
hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 73 

đại biểu (14,6%). Cơ cấu hướng dẫn là cơ cấu 
linh hoạt để các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương làm căn cứ giới thiệu người ứng 
cử tiêu biểu, gồm đại diện các ngành: khoa 
học - công nghệ, lao động, thương binh - xã 
hội, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại 
diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức thành viên … Trong cơ cấu 
này, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người 
là phụ nữ, ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và 
tự ứng cử. Cơ cấu kết hợp là các cơ cấu 
theo chỉ tiêu kết hợp. Một người ứng cử đại 
biểu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ 
cấu kết hợp, gồm: Đại biểu là Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 95 
đồng chí (14%), trong đó có 12-14 đồng chí 
là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng; đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 
đại biểu (5%-10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 
tuổi) khoảng 50 đại biểu (10%); đại biểu tái cử 
khoảng 160 đại biểu (32%); đại biểu là người 
dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% 
tổng số người trong danh sách chính thức 
những người ứng cử đại biểu Quốc hội; đại 
biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng 
số người trong danh sách chính thức những 
người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết nêu rõ, dự kiến phân bổ 
số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 
nguyên tắc: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có ít nhất là 3 đại biểu cư trú và 
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làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu 
tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm 
của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại 
biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 đại 
biểu, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương có ít nhất 06 đại biểu.

Dự kiến phân bổ đại biểu Trung ương 
ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc: Đoàn 
đại biểu Quốc hội có 6 đại biểu thì có 2 đại 

biểu Trung ương; đoàn đại biểu Quốc hội có 
7 đại biểu thì có 3 đại biểu Trung ương; đoàn 
đại biểu Quốc hội có 8 đại biểu thì có 3 - 4 đại 
biểu Trung ương; đoàn đại biểu Quốc hội có 
9 đại biểu thì có 4 đại biểu Trung ương; đoàn 
đại biểu Quốc hội có 11 đến 14 đại biểu thì 
có 5 - 7 đại biểu Trung ương; đoàn đại biểu 
Quốc hội có 29 - 30 đại biểu thì có 14 - 15 đại 
biểu Trung ương.

cử tri trong bầu cử bổ sung; ứng cử và hiệp 
thương, giới thiệu người ứng cử trong bầu cử 
bổ sung; trình tự bầu cử và xác định kết quả 
trong bầu cử bổ sung và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị về bầu cử bổ sung. 

Theo đó, việc bầu cử bổ sung đại biểu 
Quốc hội trong nhiệm kỳ chỉ được tiến hành 
khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều 
hơn 02 năm và thiếu trên mười phần trăm 
tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu 
nhiệm kỳ. Việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội 
đồng nhân dân trong nhiệm kỳ chỉ được 
tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm 
kỳ nhiều hơn 18 tháng và đáp ứng một trong 
các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 89 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân.

Thể thức bỏ phiếu, trình tự bầu cử và 
xác định kết quả trong bầu cử bổ sung được 
áp dụng theo các quy định tại Chương VII 
và Chương VIII của Luật này (Điều 93). Khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử bổ sung và 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

được áp dụng theo các quy định tương ứng 
của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân (Điều 94).

9. Chương X: Xử lý vi phạm pháp luật 
về bầu cử và điều khoản thi hành

Chương này gồm 4 điều (từ Điều 95 
đến Điều 98) quy định về xử lý vi phạm pháp 
luật về bầu cử; về quy định chuyển tiếp; hiệu 
lực thi hành và việc quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật. 

Theo đó, trong việc xử lý vi phạm thì 
người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc 
hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng 
cử của công dân; vi phạm các quy định về 
vận động bẩu cử; người có trách nhiệm 
trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, 
gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác 
để làm sai lệch kết quả bầu cử vi phạm các 
quy định khác của pháp luật về bầu cử thì 
tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự (Điều 95).

Một số nội dung cơ bản... Tiếp theo trang 14
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NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH HƯNG YÊN ẤN ĐỊNH 
SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG 

ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HƯNG YÊN 
NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 25/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh 
Hưng Yên ban hành Nghị  quyết 
số 30/NQ-UBBC về ấn định số đơn 

vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và 
số lượng đại biểu được bầu mỗi đơn vị bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Hưng Yên 
nhiệm kỳ 2021-2026.. Theo đó, tổng số dân 
toàn tỉnh là 1.275.768 người. Số đại biểu được 
bầu là 53. Tổng số đơn vị bầu cử là 14 trong 
đó số đơn vị được bầu 05 đại biểu là 04 đơn 
vị, số đơn vị được bầu 04 đại biểu là 03 đơn 
vị và số đơn vị được bầu 03 đại biểu là 07 
đơn vị.

Đ/c Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với 
huyện Yên Mỹ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

1. Thành phố Hưng Yên - Đơn vị bầu 
cử số 1

- Dân số: 119.367 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 

đại biểu gồm 17 xã, phường: An Tảo, Hồng 
Châu, Hiến Nam, Lam Sơn, Quang Trung, 
Minh Khai, Lê Lợi, Bảo Khê, Hồng Nam, 
Quảng Châu, Trung Nghĩa, Liên Phương, 

Phú Cường, Hùng Cường, Hoàng Hanh, Tân 
Hưng, Phương Chiểu.

2. Huyện Tiên Lữ - Đơn vị bầu cử số 2
- Dân số: 94.046 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 04 

đại biểu gồm 15 xã, thị trấn: Hưng Đạo, Ngô 
Quyền, Nhật Tân, Dị Chế, Lệ Xá, An Viên, 
Đức Thắng, Trung Dũng, Hải Triều, Thủ Sỹ, 
Thiện Phiến, Thụy Lôi, Cương Chính, Minh 
Phượng và thị trấn Vương.

3. Huyện Phù Cừ -  Đơn vị bầu cử số 03
- Dân số: 80.751 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 

đại biểu gồm 14 xã, thị trấn: Minh Tân, Phan 
Sào Nam, Quang Hưng, Minh Hoàng, Đoàn 
Đào, Tống Phan, Đình Cao, Nhật Quang, Tiên 
Tiến, Tam Đa, Minh Tiến, Nguyên Hòa, Tống 
Trân và thị trấn Trần Cao.

4. Huyện Kim Động - Đơn vị bầu cử số 4
- Dân số: 118.939 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 

đại biểu gồm 17 xã, thị trấn: Nghĩa Dân, Toàn 
Thắng, Vĩnh Xá, Phạm Ngũ Lão, Thọ Vinh, 
Đồng Thanh, Song Mai, Chính Nghĩa, Nhân 
La, Phú Thịnh, Mai Động, Đức Hợp, Hùng An, 
Ngọc Thanh,  Xã Vũ Xá, Hiệp Cường và thị 
trấn Lương Bằng.

5. Huyện Ân Thi - 02 đơn vị bầu cử (số 
5 và số 6)

a) Đơn vị bầu cử số 05
- Dân số: 70.426 người.
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- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 
đại biểu gồm 10 xã: Phù Ủng, Bắc Sơn, Đào 
Dương, Bãi Sậy, Vân Du, Tân Phúc, Xuân 
Trúc, Quang Vinh, Văn Nhuệ, Hoàng Hoa 
Thám.

b) Đơn vị bầu cử số 06
- Dân số: 65.259 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 đại 

biểu gồm 11 xã, thị trấn: Quảng Lãng, Đặng 
Lễ, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi, Đa Lộc, Hồ Tùng 
Mậu, Tiền Phong, Hồng Vân, Hồng Quang, 
Hạ Lễ và thị trấn Ân Thi.

Dân số: 65.259 người, số đại biểu được 
bầu là 03 (ba). 

6. Huyện Khoái Châu - 02 đơn vị bầu 
cử (số 7, 8)

a) Đơn vị bầu cử số 07
- Dân số: 96.595 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 04 

đại biểu gồm 12 xã: Đông Tảo, Bình Minh, Dạ 
Trạch, Tân Dân, Ông Đình, An Vĩ, Hàm Tử, 
Tứ Dân, Đông Kết, Tân Châu, Đông Ninh và 
Đại Tập.

b) Đơn vị bầu cử số 08
- Dân số: 93.180 người
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 04 

đại biểu gồm 13 xã, thị trấn: Dân Tiến, Đồng 
Tiến, Hồng Tiến, Việt Hòa, Bình Kiều, Phùng 
Hưng,  Đại Hưng, Chí Tân, Thuần Hưng, 
Thành Công, Liên Khê, Nhuế Dương và thị 
trấn Khoái Châu.

7. Huyện Văn Giang – Đơn vị bầu cử số 9
- Dân số: 124.325 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 đại 

biểu gồm 11 xã, thị trấn: Xuân Quan, Cửu Cao, 
Phụng Công, Nghĩa Trụ, Long Hưng, Vĩnh 
Khúc, Liên Nghĩa, Tân Tiến, Thắng Lợi, Mễ 
Sở và thị trấn Văn Giang.

Dân số: 124.325 người, số đại biểu được 
bầu là 05 (năm).

9. Huyện Yên Mỹ -  02 đơn vị bầu cử 
(số 10, 11)

a) Đơn vị bầu cử số 10
- Dân số: 83.618 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 

đại biểu gồm 8 xã, thị trấn: Tân Lập, Trung 
Hòa, Tân Việt, Lý Thường Kiệt, Trung Hưng, 
Liêu Xá, Nghĩa Hiệp và thị trấn Yên Mỹ.

b) Đơn vị bầu cử số 11
- Dân số: 76.365 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 

đại biểu gồm 09 xã: Yên Phú, Yên Hòa, Hoàn 
Long, Đồng Than, Giai Phạm, Việt Cường, 
Thanh Long, Minh Châu và Ngọc Long.

9. Thị xã Mỹ Hào - Đơn vị bầu cử số 12
- Dân số: 116.316 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 

đại biểu gồm 13 xã, phường: Bần Yên Nhân, 
Phan Đình Phùng, Nhân Hòa, Dị Sử, Bạch 
Sam, Minh Đức, Phùng Chí Kiên, Cẩm Xá, 
Dương Quang, Hòa Phong, Xuân Dục,  Ngọc 
Long và Hưng Long.

10. Huyện Văn Lâm - 02 đơn vị bầu cử 
(số 13, 14)

a) Đơn vị bầu cử số 13
- Dân số: 68.916 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 

03 đại biểu gồm 5 xã, thị trấn: Tân Quang, 
Trưng Trắc, Đình Dù, Lạc Hồng và thị trấn 
Như Quỳnh.

b) Đơn vị bầu cử số 14
- Dân số: 67.664 người.
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 

đại biểu gồm 6 xã: Lương Tài, Minh Hải, Việt 
Hưng, Chỉ Đạo, Lạc Đạo và Đại Đồng.
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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ
 Hỏi. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa chính 
trị như thế nào?

Trả lời:

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân là một trong những quyền 
chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến 
pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể 
hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 
của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và 
thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở 
trung ương và địa phương nói riêng. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một 
ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh 
công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã 
đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, 
nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng 
nặng nề của đại dịch COVID-19. Cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, 
diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với 
công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm 
của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát 
huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn 
bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng 
đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền 
làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp 
phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân 
dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

 Hỏi: Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai 
trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? 

 Trả lời:

Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội 
là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, 
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền 
lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng 
của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt 
động của Nhà nước.

 Hỏi: Nhiệm kỳ của Quốc hội được 
quy định như thế nào?

Trả lời:

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 
năm kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất 
của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc 
kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau. Sáu 
mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm 
kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong. 
Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất 
hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu 
quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút 
ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo 
đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc 
hội không được quá 12 tháng, trừ trường hợp 
có chiến tranh.

 Hỏi: Hội đồng nhân dân giữ vị trí, 
vai trò như thế nào ở địa phương? 

 Trả lời:

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực 
nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân 
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dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu 
trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và 
cơ quan nhà nước cấp trên. 

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn 
đề của địa phương do luật định; giám sát 
việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa 
phương và việc thực hiện nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân.

 Hỏi: Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân 
dân các cấp được quy định như thế nào?

 Trả lời:

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng 
nhân dân là 05 năm kể từ kỳ họp thứ nhất 
của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp 
thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau. 
Chậm nhất là 45 ngày trước khi Hội đồng 
nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân 
dân khóa mới phải được bầu xong. Việc rút 
ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng 
nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề 
nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 Hỏi: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu 
chuẩn gì?

Trả lời:

Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn được quy định tại Điều 22 của Luật 
Tổ chức Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy 
định Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương, cụ thể: 

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân 
và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công 
cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp 

hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu 
tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi 
biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền 
và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có 
đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công 
tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ. 

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng 
nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân 
tín nhiệm.

- Có điều kiện tham gia hoạt động của 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

 Hỏi: Tại sao nói bầu cử là quyền và 
nghĩa vụ của công dân?

Trả lời:

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ 
bản của công dân được Hiến pháp và pháp 
luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công 
dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn 
người đại biểu của mình vào cơ quan quyền 
lực nhà nước. Quyền của công dân không 
tách rời nghĩa vụ của công dân.

Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp 
bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, 
thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà 
nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước 
để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. 
Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của 
công dân đối với đất nước.

 Hỏi: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành 
theo những nguyên tắc nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp 
năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, 
việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
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Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các 
nguyên tắc sau đây:

- Nguyên tắc bầu cử phổ thông.
- Nguyên tắc bình đẳng.
- Nguyên tắc bầu cử trực tiếp.
- Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Hỏi: Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 
XV được bầu là bao nhiêu người? Việc 
dự kiến cơ cấu, thành phần những người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV được quy định như thế nào?

 Trả lời:

Tại cuộc bầu cử lần này, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội đã dự kiến tổng số đại biểu 
Quốc hội khóa XV được bầu là 500 đại biểu.

Điều 8 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: 
Căn cứ vào dự kiến số lượng đại biểu Quốc 
hội được bầu, sau khi thống nhất ý kiến với 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ 
chức chính trị - xã hội, chậm nhất là 105 
ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu 
Quốc hội; số lượng 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 để bảo đảm 
tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân 
dân trong Quốc hội. Thực hiện quy định nói 
trên, ngày 23/01/2021, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1193/
NQ-UBTVQH14 để dự kiến số lượng 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.

Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ 
số lượng người được giới thiệu ứng cử đại 
biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp tỉnh.

Hỏi: Cách tính tuổi công dân để ghi tên 
vào danh sách cử tri được quy định như 
thế nào?

 Trả lời:
Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến Ngày 

bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tức là có ngày 
sinh từ ngày 23 tháng 5 năm 2003 trở về 
trước thì được xác định là đủ tuổi để được 
ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cách tính tuổi công dân được thực hiện 
như sau:

- Tuổi của công dân được tính từ ngày, 
tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh 
đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026 đã được ấn định (ngày 23 tháng 
5 năm 2021). Trường hợp không có Giấy khai 
sinh thì căn cứ vào thông tin ghi trong Sổ hộ 
khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Căn 
cước công dân, Hộ chiếu để tính tuổi thực 
hiện quyền bầu cử, ứng cử.

- Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng 
sinh dương lịch của năm trước đến ngày, 
tháng sinh dương lịch của năm sau.

- Trường hợp không xác định được ngày 
sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh làm căn 
cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử 
và ứng cử. Trường hợp không xác định được 
ngày và tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 
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mình bỏ phiếu. Người gạch phiếu phải đọc 
đầy đủ họ và tên những người ứng cử trên 
phiếu bầu để cử tri tự mình quyết định.

- Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi 
trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ và 
bảo đảm bí mật phiếu bầu. Khi viết hộ phiếu 
bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử tri 
để cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Người khuyết tật không thể bỏ 
phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu 
vào hòm phiếu.

11. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu 
đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại 
biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND.

- Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không 
được nhờ người khác bầu cử thay, trừ 
trường hợp được quy định; khi bầu cử phải 
xuất trình thẻ cử tri.

- Cử tri không thể tự viết được phiếu 
bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải 
tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo 

đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường 
hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu 
được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm 
phiếu.

- Trong trường hợp cử tri ốm đau, già 
yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ 
phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu 
phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị. Đối 
với cử tri là người đang bị tạm giam, người 
đang chấp hành án khác bắt buộc không tổ 
chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là 
người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ 
bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu 
đến trại tạm giam, nhà tạm giữ…

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai 
được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi 
phiếu bầu khác.

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử 
có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào 
thẻ cử tri.

- Mọi người phải tuân theo nội quy 
phòng bỏ phiếu.

Tìm hiểu một số quy định của pháp luật...   Tiếp theo trang 24

của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi 
thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. 

Hỏi: Ngày bầu cử được quy định như 
thế nào? 

Trả lời:
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân quy định ngày bầu 
cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố 
chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. 
Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu 

hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy 
ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia 
xem xét, quyết định.

Căn cứ vào quy định nói trên, Quốc 
hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 
133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 
quyết định rõ Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 
23 tháng 5 năm 2021. 


