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LỜI GIỚI THIỆU
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là
hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí,
nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây
dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền
lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức cùng
một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta tiếp tục
triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà
nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức
Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm
2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân năm 2015 mới được ban hành. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra
sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 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 và nghĩa
vụ 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 cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa
phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân,
vì Nhân dân.
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Để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021 biên tập và phát
hành quyển “Những nội dung cơ bản về Quốc hội, Hội đồng
nhân dân và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng
nhân dân” làm tài liệu tham khảo cho các báo cáo viên pháp
luật, tuyên truyền viên pháp luật và những người tham gia phổ
biến, tuyên truyền pháp luật về bầu cử.
Trân trọng giới thiệu./.

4

MỤC LỤC
A. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUỐC HỘI VÀ HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN ............................................................... 11
I. Quốc hội ............................................................................ 12
1. Vị trí, chức năng của Quốc hội ...................................... 12
2. Nhiệm kỳ của Quốc hội.................................................. 13
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội ............................... 13
4. Kỳ họp Quốc hội ............................................................ 15
5. Ủy ban thường vụ Quốc hội ........................................... 16
5.1. Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ủy ban
thường vụ Quốc hội ......................................................... 16
5.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ
Quốc hội .......................................................................... 17
6. Hội đồng dân tộc ............................................................ 19
6.1. Vị trí, cơ cấu tổ chức của Hội đồng dân tộc ............. 19
6.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc ............ 19
7. Ủy ban của Quốc hội ...................................................... 20
7.1. Vị trí, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quốc hội ............. 20
7.2. Nhiệm vụ, quyền hạn ............................................... 21
8.2. Nhiệm kỳ .................................................................. 21
8.3. Quyền của đại biểu Quốc hội ................................... 22
8.4. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội ......................... 24
II. Hội đồng nhân dân ......................................................... 25
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân .................................. 26
5

3. Kỳ họp của Hội đồng nhân dân ...................................... 26
4. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
nhân dân ............................................................................. 27
4.1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương) ...................................................................... 27
4.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) 30
4.3. Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) ............................ 34
5. Đại biểu Hội đồng nhân dân .......................................... 36
5.1. Vị trí, vai trò ............................................................. 36
5.2. Quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân ................... 36
5.3.Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân........... 38

B. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ....... 41
I. Công dân và quyền bầu cử, ứng cử của công dân ........ 42
1. Công dân ........................................................................ 42
2. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân .............................. 43
2.1. Khái niệm bầu cử ..................................................... 43
2.2. Quyền bầu cử ........................................................... 43
2.3. Quyền ứng cử ........................................................... 44
3. Ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021 .......................................................... 45
6

II. Những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân .......................... 46
1. Những quy định chung ................................................... 46
1.1. Nguyên tắc bầu cử .................................................... 46
1.2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử ...................................... 49
1.3. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân .......................................................... 50
1.4. Ngày bầu cử ............................................................. 54
2. 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 ........................................................... 54
2.1. Về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng
đại biểu ............................................................................ 55
2.2. Về đơn vị bầu cử ...................................................... 57
2.3. Khu vực bỏ phiếu ..................................................... 57
3. Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách
bầu cử ở địa phương ........................................................... 58
3.1. Nguyên tắc hoạt động............................................... 58
3.2. Hội đồng bầu cử quốc gia ........................................ 59
3.3. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương ............. 60
4. Danh sách cử tri ............................................................. 65
4.1. Nguyên tắc lập danh sách cử tri ............................... 65
4.2. Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên
hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri............................. 66
5. Ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ....................... 67
5.1. Về nộp hồ sơ ứng cử ................................................ 68
7

5.2. Về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân .............. 69
5.3. Về danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân .......................................................... 72
6. Tuyên truyền, vận động bầu cử ...................................... 74
6.1. Về trách nhiệm cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo
công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử ......... 74
6.2. Về nguyên tắc vận động bầu cử ............................... 75
6.3. Về thời gian tiến hành vận động bầu cử................... 75
6.4. Về quy định gửi báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc
cử tri ................................................................................ 76
6.5. Về hình thức vận động bầu cử ................................. 76
6.6. Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử ......... 76
7. Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu ..................................... 77
7.1. Nguyên tắc bỏ phiếu................................................. 77
7.2. Thông báo về thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu ........... 78
7.3. Thời gian bỏ phiếu ................................................... 78
7.4. Cách thức bỏ phiếu ................................................... 79
7.5. Phiếu bầu không hợp lệ ............................................ 79
7.6. Bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu .......................... 79
8. Kết quả bầu cử ............................................................... 80
8.1. Về việc kiểm phiếu................................................... 80
8.2. Nguyên tắc xác định người trúng cử ........................ 80
8.3. Về việc bầu cử thêm, bầu cử lại ............................... 81
8.4. Về tổng kết cuộc bầu cử ........................................... 82
9. Bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng
nhân dân ............................................................................. 84
10. Khiếu nại, tố cáo trong bầu cử ..................................... 86
8

10.1. Khiếu nại về danh sách cử tri ................................. 86
10.2. Khiếu nại, tố cáo về người ứng cử,
lập danh sách người ứng cử............................................. 87
11. Xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử .............................. 88
12. Quy định chuyển tiếp
(đối với các địa phương thí điểm không tổ chức
Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường) ......................... 90

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ............ 91

9

10

A. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
VỀ QUỐC HỘI
VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
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I. Quốc hội
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước
độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm
đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.1 Nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền
lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp,
kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp2.
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực
tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân
dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.3 Công dân đủ
mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi
trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc
thực hiện các quyền này do luật định4.
1. Vị trí, chức năng của Quốc hội
Quốc hội 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.

1

Điều 1 Hiến pháp 2013.
Điều 2 Hiến pháp 2013.
Điều 6 Hiến pháp 2013.
4
Điều 27 Hiến pháp 2013.
2
3
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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 nước5.
2. Nhiệm kỳ của Quốc hội
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 sau6.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội7
- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa
đổi luật;
- Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến
pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác của
Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu
cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội
thành lập;
- Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ
bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
- Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc
gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân
chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương
và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ
quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách

5
6
7

Điều 1 Luật Tổ chức Quốc hội 2014.
Khoản 1, Điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội 2014.
Điều 70 Hiến pháp 2013
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nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết
toán ngân sách nhà nước;
- Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của
Nhà nước;
- Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch
nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội
đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa
phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch
nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy
ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm
Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án
nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước,
người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn
đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính
phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội
đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia.
Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ
tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên
thê ̣ trung thành với Tổ quố c, Nhân dân và Hiế n pháp;
- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc
hội bầu hoặc phê chuẩn;
- Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của
Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới
hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành
14

chính - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy
định của Hiến pháp và luật;
- Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật,
nghị quyết của Quốc hội;
- Quyết định đại xá;
- Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân,
hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy
định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;
- Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình; quy định về
tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc
phòng và an ninh quốc gia;
- Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn,
quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc
tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư
cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các
tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, các điều ước quốc tế về
quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và
điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội;
- Quyết định trưng cầu ý dân.
4. Kỳ họp Quốc hội8
- Quốc hội họp công khai.

8

Điều 90 Luật Tổ chức Quốc hội
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Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước,
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít
nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết
định họp kín.
- Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ.
Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu
Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường.
- Quốc hội thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm
vụ, quyền hạn của mình tại kỳ họp Quốc hội theo thủ tục quy
định tại Nội quy kỳ họp Quốc hội và các quy định khác của
pháp luật có liên quan.
5. Ủy ban thường vụ Quốc hội
5.1. Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ủy ban
thường vụ Quốc hội9
- Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của
Quốc hội.
- Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các
Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc
hội do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
Quốc hội làm Phó Chủ tịch. Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc
hội là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng
thời là thành viên Chính phủ. Số Phó Chủ tịch Quốc hội và số
Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định.

9

Điều 44 Luật Tổ chức Quốc hội 2014.
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- Nhiệm kỳ của Ủy ban thường vụ Quốc hội bắt đầu từ khi
được Quốc hội bầu ra và kết thúc khi Quốc hội khóa mới bầu ra
Ủy ban thường vụ Quốc hội.
5.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ
Quốc hội10
- Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp
Quốc hội;
- Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao; giải
thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
- Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của
Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc
hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao,
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan
khác do Quốc hội thành lập;
- Đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối
cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình
Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất;
bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp
lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân
tộc và các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều
kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội;

10

Điều 74 Hiến pháp 2013.
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- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch
nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy
ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm
Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng
Kiểm toán nhà nước;
- Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;
bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ
quan nhà nước cấp trên; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân
đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích Nhân dân;
- Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa
giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
- Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong
trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội
quyết định tại kỳ họp gần nhất;
- Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố,
bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng
địa phương;
- Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội;
- Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh
toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.
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6. Hội đồng dân tộc
6.1. Vị trí, cơ cấu tổ chức của Hội đồng dân tộc
- Hội đồng dân tộc là cơ quan của Quốc hội, chịu trách
nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc
hội không họp thì báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ
Quốc hội.11
- Hội đồng dân tộc gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy
viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác.12
Chủ tịch Hội đồng dân tộc do Quốc hội bầu; các Phó Chủ tịch,
Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác
của Hội đồng dân tộc do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.
6.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc13
- Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh về chính sách dân
tộc; thẩm tra các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban thường vụ
Quốc hội giao; thẩm tra việc bảo đảm chính sách dân tộc trong
các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình Quốc hội, Ủy ban
thường vụ Quốc hội.
- Tham gia ý kiến về việc ban hành quy định thực hiện
chính sách dân tộc của Chính phủ.
- Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội,
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc
lĩnh vực dân tộc; giám sát việc thi hành chính sách dân tộc,
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và
vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
11
12
13

Khoản 1, Điều 66 Luật Tổ chức Quốc hội 2014.
Khoản 1, Điều 67 Luật Tổ chức Quốc hội 2014.
Điều 69 Luật Tổ chức Quốc hội 2014.
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- Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan đến công
tác dân tộc.
- Trình dự án luật trước Quốc hội, dự án pháp lệnh trước
Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Hội đồng dân tộc
phụ trách.
- Kiến nghị các vấn đề về chính sách dân tộc của Nhà nước,
các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan
hữu quan và về những vấn đề khác có liên quan đến công tác
dân tộc.
7. Ủy ban của Quốc hội
7.1. Vị trí, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quốc hội
- Ủy ban của Quốc hội là cơ quan của Quốc hội, chịu trách
nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc
hội không họp thì báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ
Quốc hội14.
- Ủy ban của Quốc hội gồm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ
nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy
viên khác.15 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội bầu.
Các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách
và các Ủy viên khác của Ủy ban do Ủy ban thường vụ Quốc hội
phê chuẩn.

14
15

Khoản 1, Điều 66 Luật Tổ chức Quốc hội 2014.
Khoản 1, Điều 67 Luật Tổ chức Quốc hội 2014.
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7.2. Nhiệm vụ, quyền hạn16
Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật,
dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ
Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm
vi hoạt động của Ủy ban.
8. Đại biểu Quốc hội
8.1. Vị trí, vai trò17
- Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện
vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả
nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước
trong Quốc hội.
- Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước
Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu
của mình.
- Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết
định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.
8.2. Nhiệm kỳ18
- Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc
hội (5 năm).
- Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội được bầu bổ sung bắt
đầu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến
ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau.
16
17
18

Khoản 2, Điều 76 Hiến pháp 2013.
Điều 21 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014
Điều 25 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014
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8.3. Quyền của đại biểu Quốc hội19
- Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, pháp lệnh,
kiến nghị về luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ
Quốc hội theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Đại biểu
Quốc hội được tư vấn, hỗ trợ trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ về
dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh theo quy định
của pháp luật.
- Đại biểu Quốc hội có quyền tham gia làm thành viên của
Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội
không phải là thành viên của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của
Quốc hội có quyền đăng ký tham dự phiên họp do Hội đồng, Ủy
ban tổ chức để thảo luận về những nội dung mà đại biểu
quan tâm.
- Đại biểu Quốc hội có quyền ứng cử hoặc giới thiệu người
ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu.
- Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ
tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành
viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán
nhà nước.
- Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị Quốc hội làm Hiến
pháp, sửa đổi Hiến pháp, trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm
thời của Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ
do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tổ chức phiên họp bất thường,
phiên họp kín của Quốc hội và kiến nghị về những vấn đề khác
mà đại biểu Quốc hội thấy cần thiết. Đại biểu Quốc hội có
19

Trích từ các Điều 29 đến Điều 37 Luật Tổ chức Quốc hội
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quyền kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện
pháp cần thiết để thực hiện Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền
và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp
pháp của công dân.
- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại
đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ
chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời
chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
- Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, đại biểu
Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp
thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức,
cá nhân đó.
- Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng
nhân dân các cấp nơi mình được bầu, có quyền tham gia ý kiến
vào các vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề liên quan đến đời sống
của Nhân dân và các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.
- Quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội: Không được bắt,
giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm
việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc
hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng
ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc đề nghị bắt, giam, giữ,
khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội
thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
tối cao.
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Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả
tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc
Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị
nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa
thải nếu không được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý.
8.4. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội20
- Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ
họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động
của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là
thành viên của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách
nhiệm tham dự các phiên họp, tham gia các hoạt động khác của
Hội đồng, Ủy ban; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, Ủy ban mà mình là
thành viên. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách
nhiệm tham gia hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các
hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập.
- Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử
tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri,
tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh
trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ
quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động Nhân dân thực
hiện Hiến pháp và pháp luật.
- Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân theo quy
định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị
20
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của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp
thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo
cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và
giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải
thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn theo quy định của
pháp luật. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Quốc hội có
quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để
tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi cần thiết, đại biểu Quốc hội
yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực
tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.
II. Hội đồng nhân dân
Theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương, chính quyền địa phương được tổ chức ở tất cả các
đơn vị hành chính (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành
phố trực thuộc trung ương; xã, phường, thị trấn; đơn vị hành
chính - kinh tế đặc biệt); cấp chính quyền địa phương gồm có
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp
với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; chấm dứt việc thực hiện thí điểm không tổ chức
Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường kể từ ngày 01/01/2016.
1. Vị trí, chức năng của Hội đồng nhân dân21
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
21
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Nhân 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.
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân22
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.
3. Kỳ họp của Hội đồng nhân dân23
- Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất hai kỳ.
- Hội đồng nhân dân quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ
họp thường lệ vào kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân đối
với năm bắt đầu nhiệm kỳ và vào kỳ họp cuối cùng của năm
trước đó đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ theo đề nghị
của Thường trực Hội đồng nhân dân.
- Hội đồng nhân dân họp bất thường khi Thường trực Hội
đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất
một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu.
- Cử tri ở xã, phường, thị trấn có quyền làm đơn yêu cầu
Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn họp, bàn và quyết định
những công việc của xã, phường, thị trấn. Khi trong đơn yêu cầu
có chữ ký của trên mười phần trăm tổng số cử tri của xã,
phường, thị trấn theo danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng
22
23
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nhân dân cấp xã tại cuộc bầu cử gần nhất thì Thường trực Hội
đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kỳ họp Hội đồng
nhân dân bất thường để bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị.
Đơn yêu cầu của cử tri được xem là hợp lệ khi có kèm theo đầy
đủ chữ ký, họ tên, ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ của từng
người ký tên. Những người ký tên trong đơn yêu cầu được cử
một người làm đại diện tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân bàn
về nội dung mà cử tri kiến nghị.
- Hội đồng nhân dân họp công khai. Trong trường hợp cần
thiết, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc yêu cầu của ít nhất một
phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân
dân quyết định họp kín.
4. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
nhân dân
4.1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương)24
a) Cơ cấu tổ chức
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm các đại biểu Hội đồng
nhân dân do cử tri ở tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương
bầu ra.
- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm Chủ tịch
Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các
Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân và Chánh Văn
phòng Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
24
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có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách;
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân
hoạt động chuyên trách.
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban pháp chế, Ban
kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội; nơi nào có nhiều đồng
bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc. Riêng đối với
Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thì thành
lập thêm Ban đô thị.
Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm có Trưởng ban,
không quá hai Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy
viên của các Ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh quyết định. Trưởng ban của Hội đồng nhân dân có thể
là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó
Trưởng ban của Hội đồng nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân
dân hoạt động chuyên trách.
- Các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu ở một
hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng
nhân dân.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn
b.1) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền
hạn sau:
- Trong việc tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và
pháp luật;
- Trong việc xây dựng chính quyền;
- Trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường;
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- Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ,
văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao;
- Trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách
xã hội;
- Trong công tác dân tộc, tôn giáo;
- Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an
toàn xã hội.
- Trong hoạt động giám sát việc tuân theo Hiến pháp và
pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng
nhân dân cấp tỉnh; giám sát hoạt động của Thường trực Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm
sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình;
giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng
cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp huyện;
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của
pháp luật.
b.2) Riêng đối với Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc
trung ương thì có thêm các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
- Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành
phố trực thuộc trung ương, bao gồm cả quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất của các quận, phường trực thuộc;
- Quyết định quy hoạch về xây dựng và phát triển đô thị
trong phạm vi được phân quyền;
- Quyết định các biện pháp phát huy vai trò trung tâm
kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các địa
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phương trong vùng, khu vực và cả nước theo quy định của
pháp luật;
- Quyết định các biện pháp quản lý dân cư ở thành phố và
tổ chức đời sống dân cư đô thị; điều chỉnh dân cư theo quy
hoạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
4.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc
trung ương)25
a) Cơ cấu tổ chức
- Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm các đại biểu Hội đồng
nhân dân do cử tri ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương bầu ra.
- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm Chủ tịch
Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các
Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Hội
đồng nhân dân cấp huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân
hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
- Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập Ban pháp chế,
Ban kinh tế - xã hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
thì thành lập Ban dân tộc.
Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm có Trưởng ban,
một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các
Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện do Hội đồng nhân dân
25
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cấp huyện quyết định. Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp
cấp huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động
chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp
huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
- Các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu ở
một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng
nhân dân.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp
huyện
b.1) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân quận
- Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ,
quyền hạn của Hội đồng nhân dân quận;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban
của Hội đồng nhân dân; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch
Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên
Ủy ban nhân dân; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án
nhân dân quận;
- Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn
và hằng năm của quận trước khi trình Ủy ban nhân dân thành
phố trực thuộc trung ương phê duyệt;
- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân
sách quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong
trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa
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phương; quyết định, chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên
địa bàn quận trong phạm vi được phân quyền;
- Quyết định các biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ do cơ
quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho
chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận;
- Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân quận;
- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa
phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận;
giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp,
Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy
phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của
Hội đồng nhân dân phường;
- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ
chức vụ do Hội đồng nhân dân quận bầu;
- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của
Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; bãi bỏ một
phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân
dân phường;
- Giải tán Hội đồng nhân dân phường trong trường hợp Hội
đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của
Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc
trung ương phê chuẩn;
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- Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân quận và chấp nhận
việc đại biểu Hội đồng nhân dân quận xin thôi làm nhiệm vụ
đại biểu;
b.2) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện tương
tự nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân quận, ngoài ra
có thêm một số nhiệm vụ sau:
- Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng,
an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh,
phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác,
phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân
quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ
tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi
ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy
định của pháp luật;
- Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh
vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;
- Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng
núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở
vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp
bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu
quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.
- Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm
non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp
văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc
sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính
sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc
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làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách
mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp
bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn
huyện theo quy định của pháp luật.
b.3) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thị xã,
thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc
trung ương được quy định tại Điều 54 Luật Tổ chức chính quyền
địa phương.
4.3. Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn)26
a) Cơ cấu tổ chức
- Hội đồng nhân dân cấp xã gồm các đại biểu Hội đồng
nhân dân do cử tri ở xã, phường, thị trấn bầu ra.
- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch Hội
đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân cấp xã là đại biểu Hội đồng nhân dân
hoạt động chuyên trách.
- Hội đồng nhân dân cấp xã thành lập Ban pháp chế, Ban
kinh tế - xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã gồm có
Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Trưởng ban,
Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân
dân cấp xã hoạt động kiêm nhiệm.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường,
thị trấn

26

Gộp các Điều 32, 33, 60, 61, 66, 67 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
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- Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ,
quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường, thị trấn;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban
của Hội đồng nhân dân phường, thị trấn; bầu, miễn nhiệm, bãi
nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;
- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
dự toán thu, chi ngân sách phường , thị trấn; điều chỉnh dự toán
ngân sách phường, thị trấn trong trường hợp cần thiết; phê
chuẩn quyết toán ngân sách phường, thị trấn. Quyết định chủ
trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường, thị trấn
theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa
phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân
phường, thị trấn; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân
dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban
nhân dân cùng cấp;
- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ
chức vụ do Hội đồng nhân dân phường, thị trấn bầu;
- Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phường, thị trấn và
chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân phường, thị trấn xin
thôi làm nhiệm vụ đại biểu;
- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của
Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.
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c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã tương tự
như nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường, thị
trấn, ngoài ra có thêm nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết định biện
pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội
phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan
liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo
vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh
dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của
công dân trên địa bàn xã.
5. Đại biểu Hội đồng nhân dân
5.1. Vị trí, vai trò27
Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí,
nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước
cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và
quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
nhân dân.
5.2. Quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân28
- Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch
Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy
ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện

27
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Khoản 2, Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
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kiểm sát nhân dân cùng cấp. Người bị chất vấn phải trả lời về
những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân chất vấn.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị Hội đồng
nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội
đồng nhân dân bầu, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín
của Hội đồng nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà
đại biểu thấy cần thiết.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị các cơ
quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện
Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước,
quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại
đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ
quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để
kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
- Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, đại biểu
Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn
của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.
- Quyền miễn trừ của đại biểu Hội đồng nhân dân: không
được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám
xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu
không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian
Hội đồng nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường
trực Hội đồng nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân
dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập
37

tức báo cáo để Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng
nhân dân xem xét, quyết định.
5.3.Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân29
- Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy
đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận
và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự kỳ
họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ
tịch Hội đồng nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân
dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong 01 năm mà không
có lý do thì Thường trực Hội đồng nhân dân phải báo cáo Hội
đồng nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân đó.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử
tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có
trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện
vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một
lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng
nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến
nghị của cử tri.
- Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng
nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ
họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân
dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị
quyết đó.

29
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- Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp công dân
theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị của công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách
nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền
giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị
biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có
thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Hội đồng
nhân dân về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của
công dân trong thời hạn do pháp luật quy định. Trong trường
hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không
đúng pháp luật, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền gặp người
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu
cầu xem xét lại; khi cần thiết, đại biểu Hội đồng nhân dân yêu
cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp
của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.
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I. Công dân và quyền bầu cử, ứng cử của công dân
1. Công dân
Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
người có quốc tịch Việt Nam30.
Khái niệm công dân được gắn liền với khái niệm quốc tịch.
Người là công dân của nước nào thì có quốc tịch của nước đó.
Khái niệm quốc tịch được dùng để phân biệt công dân của một
nước với công dân của nước khác và với người không phải là
công dân của bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội,
tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các
vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.31 Thực hiện quyền
tham gia xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp. Nhà nước tạo
điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội;
công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến
nghị của công dân.
Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là một trong
những quyền chính trị quan trọng nhất của công dân, đảm bảo
cho công dân thực hiện quyền làm chủ của Nhà nước, làm chủ
xã hội, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra”. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công
dân được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau: Công dân có
quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước,
đóng góp ý kiến xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,
giáo dục … của đất nước, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có
quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân…
30
31

Khoản 1, Điều 17 Hiến pháp 2013.
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2. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân
2.1. Khái niệm bầu cử
Bầu cử là hình thức Nhân dân ủy quyền cho các cơ quan, cá
nhân thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước. Đây là một
hình thức dân chủ trực tiếp. Bầu cử ở nước ta là hoạt động thành
lập ra các cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp).
2.2. Quyền bầu cử
Quyền bầu cử là quyền quan trọng của công dân trong lĩnh
vực chính trị. Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả
năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của
mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. “Quyền bầu cử” không
những chỉ là quyền bỏ phiếu mà còn bao gồm quyền đề cử tức là
khả năng chủ động trong lựa chọn những người có khả năng
thay mặt mình trong cơ quan đại diện. “Quyền bầu cử” còn được
dùng với nghĩa bầu cử nói chung bao gồm cả quyền đề cử, bỏ
phiếu và quyền được bầu vào cơ quan đại diện. Nếu dùng khái
niệm này thì phải phân biệt quyền bầu cử chủ động (quyền đề
cử, bỏ phiếu) và quyền bầu cử thụ động (quyền có thể
được bầu).
Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến
pháp, 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. Vì tính chất quan trọng của quyền
bầu cử nên quyền bầu cử chỉ được quy định cho những người
phát triển bình thường về mặt nhận thức (lý trí và ý chí), đạt đến
độ chín chắn của sự phát triển tâm, sinh lý, nhằm đảm bảo cho
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họ có sự lựa chọn chính xác và độc lập. Để tránh tùy tiện trong
việc hạn chế quyền bầu cử của công dân trong trường hợp mất
trí, hoặc bị Toà án tước quyền bầu cử phải được quy định trong
các văn bản pháp luật.
Ở nước ta, quyền bầu cử được coi là quyền chính trị quan
trọng, là vinh dự của công dân. Công dân thực hiện quyền đó
một cách tự nguyện. Vì vậy mà các cuộc bầu cử ở nước ta có số
cử tri tham gia rất đông.
Hình thức ghi nhận quyền bầu cử của công dân là danh sách
cử tri. Công dân có quyền bầu cử cư trú thường trú hay tạm trú
đều được ghi tên vào danh sách cử tri. Để đảm bảo quyền bầu cử
của công dân, pháp luật đã quy định cụ thể việc lập, niêm yết và
thông báo rộng rãi danh sách cử tri. Pháp luật còn quy định thủ
tục khiếu nại và xem xét, giải quyết khiếu nại về vấn đề này.
2.3. Quyền ứng cử
Quyền ứng cử là quy định của pháp luật về việc công dân
có đủ điều kiện thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử đại
biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Về nguyên
tắc, so với quyền bầu cử, quyền ứng cử được pháp luật đòi hỏi
cao hơn về chất. Quyền ứng cử của công dân thể hiện ở sự chấp
thuận việc người khác đề cử mình hoặc việc công dân tự ra
ứng cử.
So với quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân có những
yêu cầu cao hơn, trước hết là độ tuổi. Mọi công dân Việt Nam
có quyền bầu cử đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử. Ngoài
quy định về độ tuổi, người ứng cử còn phải đạt một số tiêu
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chuẩn nhất định. Dựa vào tiêu chuẩn này, công dân có quyền
thực hiện quyền ứng cử theo luật định.
3. Ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến
hành vào ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng
diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp
tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm
2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.
Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng,
nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối
cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan
xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống
phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của Nhân dân ta. Tình
hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức
phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng
mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục
đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Cùng với thành công của đại hội đảng các cấp, tổ chức tốt
cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do
Nhân dân, vì Nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những
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người tiêu biểu về đức, tài, 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 mới là một nhiệm vụ trọng
tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết
quả cao, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm
động viên mọi tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý
thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người
hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín đại
diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của
nhân dân tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp;
tạo không khí tin tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân,
thái độ tích cực của cử tri trong việc tham gia xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.32
II. Những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
1. Những quy định chung
1.1. Nguyên tắc bầu cử
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.33

32
33
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a) Nguyên tắc bầu cử phổ thông
Nguyên tắc phổ thông thể hiện tính toàn dân và toàn diện
trong 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 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.
b) Nguyên tắc bầu cử 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 như 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;
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- 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.
c) Nguyên tắc bầu cử trực tiếp
Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá
phiếu của mình vào thùng phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm
vào cơ quan quyền lực nhà nước. Cử tri không được nhờ người
khác bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư.
Trường hợp 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 thùng phiếu.
Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không
thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang thùng 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
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giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang thùng 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.
d) Nguyên tắc 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. Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng,
không ai được đến gần, kể cả cán bộ, nhân viên các tổ chức phụ
trách bầu cử; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu
bầu của cử tri. Cử tri tự mình bỏ phiếu vào thùng phiếu.
1.2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử
Tính đến ngày bầu cử được công bố, 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 cử
vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.34
Tuổi để thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân
được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh đến
ngày bầu cử được công bố.
Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào Sổ hộ
khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để tính tuổi thực hiện
quyền bầu cử, ứng cử.

34

Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
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Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng, năm sinh dương
lịch của năm trước đến ngày, tháng, năm 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 của năm sinh làm căn cứ để xác
định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử.
* Ngoài tiêu chuẩn chung về độ tuổi nêu trên, người ứng cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân còn phải đáp
ứng điều kiện về độ tuổi theo quy định của Hướng dẫn số 38HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ chức trung ương về
công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hướng dẫn số
02-HD/BTCTW ngày 04/3/2016 bổ sung về độ tuổi ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016 – 2021: 35
1.3. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân
Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp
ứng các tiêu chuẩn chung sau đây:
- 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, kiên
35

Mục 2.2 Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW
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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;
- 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.
* Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, người ứng cử đại
biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV còn phải đáp ứng các yêu
cầu, điều kiện sau:36
- Về trình độ, chức vụ:
+ Có trình độ đại học trở lên; có năng lực chuyên môn và
kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí công tác dự kiến
phân công.
+ Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các
cơ quan của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội công tác ở
cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương giữ chức cục
trưởng, vụ trưởng hoặc tương đương trở lên, nói chung có quy
hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch
chức danh Tổng cục trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán
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bộ Quân đội, Công an thì phải giữ chức cục trưởng, vụ trưởng
hoặc tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên.
+ Người ứng cử đại biểu Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn
chuyên trách ở địa phương giữ chức giám đốc sở hoặc tương
đương trở lên là tỉnh ủy viên, 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.
- 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 thời điểm giới thiệu nhân sự, 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 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
khám sức khỏe.
Trường hợp cần giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đối với
một số đồng chí có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong các
lĩnh vực công tác của Quốc hội; có uy tín và sức khỏe ngoài độ
tuổi quy định nêu trên, thì Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với
Ban Tổ chức Trung ương xem xét, đề xuất, báo cáo Bộ Chính
trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.
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* 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:37
- Về trình độ, chức vụ:
+ Có trình độ đại học trở lên (đối với cấp tỉnh, cấp huyện);
có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt
động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù
hợp với vị trí dự kiến phân công.
+ Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân
dân phải là tỉnh ủy viên (trong 02 đồng chí Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân có 01 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh
ủy) giữ chức giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; ứng cử
Trưởng ban của Hội đồng nhân dân nói chung phải giữ chức
Phó giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; ứng cử Phó trưởng
ban của Hội đồng nhân dân nói chung phải giữ chức vụ Trưởng
phòng của sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.
+ Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử Phó chủ tịch Hội đồng nhân
dân phải là huyện ủy viên (trong 02 đồng chí Phó chủ tịch Hội
đồng nhân dân có 01 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ huyện
ủy), giữ chức Trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở
lên; ứng cử Trưởng ban của Hội đồng nhân dân nói chung phải
giữ chức Phó trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở
lên; ứng cử Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân nói chung
phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 05 năm 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
37
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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 phải là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã; đối những nơi
chưa có điều kiện có thể xem xét, giới thiệu đồng chí ủy viên
ban chấp hành Đảng bộ xã. Căn cứ tình hình cụ thể, ban thường
vụ các 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 cấp
xã; phấn đấu lựa chọn cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có
trình độ, năng lực và khả năng phát triển.
- 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 thời điểm giới thiệu nhân sự (tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn,
xác định cơ sở khám sức khỏe).
1.4. Ngày bầu cử
Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm
nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.38
Ngày 14/01/2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành
Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 Công bố Ngày bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5
năm 2016.
2. 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
38
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2.1. Về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng
đại biểu39
Trên cơ sở kế thừa các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Luật
Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003, Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy
định theo hướng cụ thể hóa tỷ lệ người dân tộc thiểu số và phụ
nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân. Cụ thể:
- 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 (03) 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, bảo đảm tổng số
đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là năm trăm người. Trong
đó, phải đảm bảo 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.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đại biểu Quốc hội
khóa XIV được phân bổ là 30 người, trong đó, đại biểu do các
cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu là 14 người, 16 người
do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu40.
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- Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: phải đảm
bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức
những người ứng cử là phụ nữ; số lượng người ứng cử là người
dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với đặc điểm của từng
địa phương. Theo đó, trong đợt bầu cử Hội đồng nhân dân
nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đại
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu là 105 người, số
lượng đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi quận, huyện được bầu
tổng số không quá 45 đại biểu, số lượng đại biểu Hội đồng nhân
dân mỗi phường, xã, thị trấn được bầu tổng số không quá 35 đại
biểu.
Ngoài ra, việc giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh còn phấn đấu đảm
bảo các yêu cầu cơ cấu theo quy định của Trung ương như: tỷ lệ
đại biểu là phụ nữ trúng cử khoảng 30%, đại biểu trẻ tuổi (dưới
35 tuổi) đạt tỷ lệ không dưới 15%, đại biểu là người ngoài Đảng
đạt tỷ lệ không dưới 10%, đại biểu Hội đồng nhân dân tái cử
(đối với xã, thị trấn) đạt tỷ lệ không dưới 30%41. Đối với đại
biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn hoạt
động chuyên trách tại Thành phố Hồ Chí Minh cần đảm bảo tỷ
lệ cơ cấu là nữ và cơ cấu trẻ (dưới 35 tuổi) ở mỗi quận, huyện ít
nhất là 01 người, phấn đấu có thấp nhất 35% số phường, xã, thị
trấn có cơ cấu phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách là
nữ; quan tâm chọn cử cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) có trình độ đại
học chính quy, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đã hoặc
đang giữa chức trưởng đoàn thể cấp phường, hoặc phó phòng
cấp quận, có triển vọng phát triển để giới thiệu ứng cử chức
41
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danh phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, xã, thị trấn hoạt
động chuyên trách42.
2.2. Về đơn vị bầu cử43
Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các
đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân cấp tỉnh.
Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc
thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu
cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.
Xã, phường, thị trấn được chia thành các đơn vị bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu
Quốc hội được bầu không quá ba (03) đại biểu; mỗi đơn vị bầu
cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá năm (05)
đại biểu.
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2016
của Hội đồng bầu cử quốc gia và thông báo của Ủy ban bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thành phố Hồ
Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 35 đơn vị
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
2.3. Khu vực bỏ phiếu44
Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân chia thành các khu vực bỏ phiếu. Khu
vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ
42
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phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Mỗi khu vực
bỏ phiếu có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri. Ở miền núi, vùng
cao, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa có
đủ ba trăm cử tri cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu.
Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng: (1)
đơn vị vũ trang nhân dân; (2) bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an
dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người
cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên; (3) cơ sở giáo dục bắt
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.
3. Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách
bầu cử ở địa phương
3.1. Nguyên tắc hoạt động
Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở
địa phương hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.
Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số
thành viên tham dự; các quyết định được thông qua khi có quá
nửa số thành viên biểu quyết tán thành.
Hội đồng bầu cử quốc gia có quyền trưng tập cán bộ, công
chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội để giúp việc; cơ quan có thẩm quyền thành lập các tổ
chức phụ trách bầu cử ở địa phương có quyền trưng tập cán bộ,
công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực
hiện các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử.
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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 cử45.
3.2. Hội đồng bầu cử quốc gia
- Thẩm quyền thành lập: Hội đồng bầu cử quốc gia là một
thiết chế Hiến định mới trong Hiến pháp 2013, do Quốc hội
thành lập.
- Thành phần: Hội đồng bầu cử quốc gia 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.
- Nhiệm vụ, quyền hạn: cơ bản kế thừa nhiệm vụ, quyền
hạn của Hội đồng bầu cử Trung ương và bổ sung thêm một số
nhiệm vụ, quyền hạn. Cụ thể có 3 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn46:
(1) nhiệm vụ, quyền hạn chung; (2) nhiệm vụ, quyền hạn trong
việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; (3) nhiệm vụ, quyền hạn
trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân. Các nhiệm vụ, quyền hạn này được quy định cụ thể
tại Điều 14, 15 và 16 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân.
- Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã
trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả
nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu,
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Từ Điều 14 đến Điều 16 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
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bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu
Quốc hội cho Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa mới47.
3.3. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương48
a) Ủy ban bầu cử
- Thẩm quyền thành lập:
+ Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập 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.
+ Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban
bầu cử ở xã, phường, thị trấn được Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập 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.
- Thành phần:
+ Ủy ban bầu cử ở tỉnh có từ hai mươi mốt đến ba mươi
mốt 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.
+ Ủy ban bầu cử ở huyện có từ mười một đến mười lăm
thành viên; Ủy ban bầu cử ở xã có từ chín đến mười một thành
viên. Thành viên Ủy ban bầu cử ở huyện, ở xã gồm Chủ tịch,
47
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Điều 20 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Từ Điều 23 đến Điều 25 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
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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.
- Nhiệm vụ, quyền hạn: có 2 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn
được quy định tại Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân: (1) nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tổ
chức bầu cử đại biểu Quốc hội; (2) nhiệm vụ, quyền hạn trong
việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
b) Ban bầu cử
- Thẩm quyền thành lập:
+ Ban bầu cử đại biểu Quốc hội được Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh thành lập 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. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được thành
lập một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội.
+ Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
thành lập 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. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được
thành lập một Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Thành phần:
+ Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có từ chín đến mười lăm
thành viên gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy
viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
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dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ
quan, tổ chức hữu quan.
+ 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. 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 từ mười một đến mười ba thành viên. Ban
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ chín đến
mười một thành viên. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp xã có từ bảy đến chín thành viên. Ban bầu cử gồm Trưởng
ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên.
- Nhiệm vụ, quyền hạn: kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quy
định của pháp luật về bầu cử của các Tổ 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 cho Tổ bầu cử; nhận,
tổng hợp và kiểm tra biên bản kiểm phiếu bầu cử; lập biên bản
xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử; giải quyết các khiếu
nại, tố cáo về công tác bầu cử theo thẩm quyền; 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).
c) Tổ bầu cử
- Thẩm quyền thành lập và thành phần:
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
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quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ
phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ bầu cử có từ
mười một đến hai mươi mốt 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.
Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì
Ủy ban nhân dân huyện 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 có từ mười một đến hai mươi mốt 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.
Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ
phiếu riêng được thành lập một Tổ bầu cử có từ năm đến chín
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 đó.
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
mười một đến hai mươi mốt 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
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phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn
vị vũ trang nhân dân đó.
- Nhiệm vụ, quyền hạn: phụ trách công tác bầu cử trong
khu vực bỏ phiếu; bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị thùng 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 Ban
bầu cử tương ứng; chuyển biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử
và toàn bộ phiếu bầu cử đến Ủy ban nhân dân cấp xã khi kết
thúc việc kiểm phiếu; 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).
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có 3.700 Tổ bầu cử được
thành lập nhằm phục vụ đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2016.
d) Thời điểm kết thúc nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách
bầu cử ở địa phương
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 đại
biểu 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
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tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và hồ sơ, tài
liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa
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.
4. Danh sách cử tri
4.1. Nguyên tắc lập danh sách cử tri
Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên đều
được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các
trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri theo quy
định pháp luật.
So với quy định trước đây, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân đã mở rộng đến các đối tượng 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.
Theo đó, 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
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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 (nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).
4.2. 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. Tuy
nhiên, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những
người thuộc các trường hợp nêu trên 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
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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. Ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
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5.1. Về nộp hồ sơ ứng cử
Theo quy định tại Điều 36 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân thì 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.
a) Hồ sơ ứng cử: So với quy định trước đây, hồ sơ ứng cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bổ sung
thêm Bản kê khai tài sản giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm
quyền biết được tài sản, thu nhập của các ứng cử viên trước khi
tham gia ứng cử nhằm minh bạch về tài sản, thu nhập của ứng
cử viên đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức,
góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng và có
cơ sở để giải thích với cử tri khi cử tri có yêu cầu. Hồ sơ ứng cử
bao gồm:
- Đơn ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị
có thẩm quyền;
- Tiểu sử tóm tắt;
- Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm;
- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật
về phòng, chống tham nhũng.
b) Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử: việc nộp hồ sơ ứng cử đại
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như
sau:
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- 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 đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ
ứng cử tại Hội đồng bầu cử quốc gia (qua Tiểu ban nhân sự và
giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia, địa chỉ
Nhà Quốc hội, số 02 đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).
- Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu
Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử Thành phố.
- Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và người tự ứng cử đại biểu
Hội đồng nhân dân cấp nào thì nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy
ban bầu cử ở đơn vị hành chính cấp đó.
c) Thời gian nhận hồ sơ ứng cử:
Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là
trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17
tháng 02 năm 2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 13 tháng
3 năm 2016. Riêng thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 và chủ
nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2016, Tiểu ban nhân sự và giải quyết
khiếu nại, tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu
cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.
5.2. Về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
a) Đối với đại biểu Quốc hội
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Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ
chức qua ba Hội nghị hiệp thương, ở trung ương do Đoàn Chủ
tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, ở
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Ban thường trực Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức. Thời gian, nội
dung tổ chức như sau:
- Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức chậm nhất
là 95 ngày trước ngày bầu cử; nội dung hiệp thương thỏa thuận
về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn
vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên
cơ sở dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc giới thiệu
người ứng cử đại biểu Quốc hội được cơ quan, tổ chức, đơn vị
tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri của đơn vị, trên cơ sở Hội
nghị cử tri nơi công tác tổ chức hội nghị của ban lãnh đạo cơ
quan nhận xét về người được giới thiệu biên bản nhận xét về
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của 2 hội nghị
trên được gửi đến Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai
được tổ chức.
- Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức chậm nhất
là 65 ngày trước ngày bầu cử; Nội dung lập danh sách sơ bộ
những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri
nơi cư trú; đối với người tự ứng cử thì còn được gửi lấy ý kiến
cử tri nơi người đó công tác (nếu có). Việc tổ chức lấy ý tổ chức
hội nghị cử tri quy định tại Điều 45 Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức chậm nhất
là 35 ngày trước ngày bầu cử; nội dung căn cứ vào tiêu chuẩn
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của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của
cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban thường vụ Quốc
hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa
chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu
Quốc hội.
b) Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân
- Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp do Ban
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ
chức chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử; nội dung ở cấp
tỉnh, cấp huyện thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị
vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự
nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới trên địa
bàn; ở cấp xã cấp xã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị
vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự
nghiệp, tổ chức kinh tế, thôn, tổ dân phố trên địa bàn.
Việc giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được
các cơ quan, đơn vị, chọn lựa các ứng cử viên và tổ chức lấy ý
kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ
sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo tổ chức hội nghị Ban
thường vụ, ban chấp hành công đoàn..... để thảo luận, giới thiệu
người của tổ chức mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố dự kiến người của
thôn, tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
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dân cấp xã và phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ
chức hội nghị cử tri để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
- Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở mỗi cấp do Ban
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ
chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử; nội dung lập danh
sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gửi
lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được
cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri
nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ
dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định tại
Điều 54 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân.
- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở mỗi cấp do Ban thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức chậm
nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử; nội dung căn cứ vào tiêu
chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số
lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị
và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những
người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều
56 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân).
5.3. Về danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân
Nội dung mới được bổ sung là các nội dung về số người
trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
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nhân dân; việc xóa tên người ứng cử đại biểu Quốc hội và xóa
tên người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó:
- Số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi
đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn
định cho đơn vị bầu cử đó ít nhất là hai người. Trong trường hợp
khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng thì Hội đồng bầu cử
quốc gia xem xét, quyết định (khoản 6, Điều 57 Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
- Số người trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được
bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó; nếu đơn vị bầu cử được
bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều
hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là hai người; nếu đơn vị
bầu cử được bầu từ bốn đại biểu trở lên thì số người trong danh
sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là
ba người. Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn đối với trường
hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng (khoản 3, Điều
58 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân).
- Người có tên trong danh sách chính thức những người ứng
cử đại biểu Quốc hội đã được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố
mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ
vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc
vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì Hội đồng bầu cử
quốc gia xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử
đại biểu Quốc hội (khoản 1, Điều 60 Luật Bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
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- Người có tên trong danh sách chính thức những người ứng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Ủy ban bầu cử công bố
mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ
vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc
vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì Ủy ban bầu cử,
sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, quyết định xóa tên người đó trong
danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
(khoản 2, Điều 60 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân).
- Về khiếu nại, tố cáo của công dân đối với người ứng cử,
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh
sách những người ứng cử: quy định rõ hơn về trường hợp những
khiếu nại, tố cáo đã rõ ràng, có đủ cơ sở kết luận người ứng cử
không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu
Hội đồng nhân dân thì Hội đồng bầu cử quốc gia (đối với bầu cử
đại biểu Quốc hội) hoặc Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng (đối với
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân) quyết định xóa tên người đó
trong danh sách chính thức những người ứng cử trước ngày bầu
cử và thông báo cho cử tri biết (khoản 2, Điều 61 Luật Bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
6. Tuyên truyền, vận động bầu cử
6.1. Về trách nhiệm cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công
tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân quy định Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác thông
tin, tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước; Ủy
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ban bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên
truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo về vận
động bầu cử ở địa phương và bổ sung trách nhiệm của Ban
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người
ứng cử đại biểu Quốc hội. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc các cấp bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức hội
nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp mình. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp
với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong
việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 62 Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
6.2. Về nguyên tắc vận động bầu cử
Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai,
bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị
bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các
tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.
6.3. Về thời gian tiến hành vận động bầu cử
Luật quy định rõ thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ
ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết
thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (Điều 64 Luật Bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
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6.4. Về quy định gửi báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc
cử tri
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị
tiếp xúc cử tri, ý kiến của cử tri về từng người ứng cử đại biểu
Quốc hội gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ban thường trực
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp báo cáo tình hình tổ chức
hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân ở địa phương mình gửi Ủy ban bầu cử cùng cấp, Ban
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên trực tiếp (Điều 66
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
6.5. Về hình thức vận động bầu cử
Luật quy định cụ thể hai hình thức là vận động bầu cử
thông qua Hội nghị cử tri do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ
chức và vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại
chúng theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
6.6. Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử
- Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến
pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy
tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác.
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện
thông tin đại chúng trong vận động bầu cử.
- Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp
ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình.
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- Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi
ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.
7. Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu
7.1. Nguyên tắc bỏ phiếu
- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội
và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với
mỗi cấp Hội đồng nhân dân.
- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác
bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4
Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân; 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 thùng phiếu.
- Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không
thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang thùng 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 thùng phiếu phụ và
phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt
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buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực
hiện việc bầu cử.
- 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.
7.2. Thông báo về thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu
Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải
thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ
phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và
các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.
7.3. Thời gian bỏ phiếu
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối
ngày 22 tháng 5 năm 2016. Tùy 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 chín giờ tối cùng ngày.
- Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra thùng phiếu
trước sự chứng kiến của cử tri.
- Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường
hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu
cử phải lập tức niêm phong thùng phiếu, tài liệu liên quan trực
tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng
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thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được
tiếp tục.
7.4. Cách thức bỏ phiếu
Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch
ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ
họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn, gạch chéo, gạch
dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử; 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 bầu quá số
đại biểu được ấn định trong 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.
7.5. Phiếu bầu không hợp lệ
- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;
- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;
- Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu
được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người
ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.
7.6. Bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu
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.
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8. Kết quả bầu cử
8.1. Về việc kiểm phiếu
Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu
người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến
việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng
viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu (Điều 73 Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân). Biên
bản kết quả kiểm phiếu được gửi đến Ban bầu cử tương ứng và
Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp
xã chậm nhất là ba ngày sau ngày bầu cử (Điều 76 Luật Bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
8.2. Nguyên tắc xác định người trúng cử
Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ
được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh
sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp bầu
cử lại theo Khoản 4 Điều 80 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân. Người trúng cử phải là người
ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.
Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa
tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị
bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số
phiếu bầu cao hơn.
Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được
số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được
bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là
người trúng cử.
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8.3. Về việc bầu cử thêm, bầu cử lại
- Về bầu cử thêm: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân quy định trong cuộc bầu cử đầu tiên,
nếu số người trúng cử đại biểu Quốc hội chưa đủ số lượng đại
biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải
ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho
Ủy ban bầu cử ở tỉnh để đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem
xét, quyết định việc bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó. Trong cuộc
bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân chưa đủ hai phần ba số lượng đại biểu được bầu đã ấn định
cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác
định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử chịu
trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó
để quyết định ngày bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó. Trong
trường hợp bầu cử thêm thì ngày bầu cử được tiến hành chậm
nhất là mười lăm ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu
cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng
cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Người trúng
cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số
phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng
đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị thì không tổ chức bầu
cử thêm lần thứ hai (Điều 79 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân).
- Về bầu cử lại: nếu ở đơn vị bầu cử, số cử tri đi bỏ phiếu
chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri
thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ủy
ban bầu cử. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử ở
tỉnh đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc
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bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân, Ủy ban bầu cử quyết định ngày bầu cử lại ở đơn vị
bầu cử đó sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của Hội đồng
bầu cử quốc gia. Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử
được tiến hành chậm nhất là mười lăm ngày sau cuộc bầu cử
đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh
sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên. Nếu bầu cử
lại mà số cử tri đi bầu vẫn chưa được quá một nửa tổng số cử tri
trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà
không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai (Điều 80 Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
Hội đồng bầu cử quốc gia tự mình hoặc theo đề nghị của
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh hủy bỏ kết
quả bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử có vi phạm pháp
luật nghiêm trọng và quyết định ngày bầu cử lại ở khu vực bỏ
phiếu, đơn vị bầu cử đó. Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày
bầu cử được tiến hành chậm nhất là mười lăm ngày sau ngày
bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong
danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên (Điều 81
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
Việc bầu cử thêm hoặc bầu cử lại vẫn căn cứ vào danh sách cử
tri đã lập trong cuộc bầu cử đầu tiên và được tiến hành theo các
quy định của Luật này (Điều 82 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân).
8.4. Về tổng kết cuộc bầu cử
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
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những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày
sau ngày bầu cử; Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết
cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người
trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình chậm nhất là
10 ngày sau ngày bầu cử (Điều 86 Luật Bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
Các khiếu nại về kết quả bầu cử phải được gửi đến Hội
đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử chậm nhất là năm ngày kể
từ ngày công bố kết quả bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy
ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết
quả bầu cử trong thời hạn ba mươi ngày (đối với Hội đồng bầu
cử quốc gia), 20 ngày (đối với Ủy ban bầu cử) kể từ ngày nhận
được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng
bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng (Điều
87 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân).
Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết
quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại
biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tiến hành 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 mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc
hội tại kỳ họp đầu tiên.
Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người
trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử tiến hành
xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng
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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 (Điều 88
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
9. Bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng
nhân dân
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: Hội đồng nhân dân thiếu trên một phần
ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân đã được bầu ở đầu nhiệm
kỳ; đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở nhập, chia,
điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính hiện có có số lượng
đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ hai phần ba tổng số đại
biểu được bầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa
phương. Quốc hội quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung
đại biểu Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và
công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và
công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
huyện, cấp xã. Ngày bầu cử bổ sung phải là ngày chủ nhật và
được công bố chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử (Điều 89
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
Về tổ chức phụ trách bầu cử bổ sung: Quốc hội thành lập
Hội đồng bầu cử bổ sung để tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu
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Quốc hội. Hội đồng bầu cử bổ sung có từ năm đến bảy thành
viên. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử bổ sung, 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 Ban bầu cử bổ sung ở đơn
vị bầu cử cần bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội. Đối với bầu cử
bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân, chậm nhất là 20 ngày trước
ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào thì Ủy
ban nhân dân sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng
nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp đó quyết định thành lập Ủy ban bầu cử bổ sung để tổ
chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình và
chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử bổ sung, thành lập ở
mỗi đơn vị bầu cử cần bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân
dân một Ban bầu cử bổ sung. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày
bầu cử bổ sung, 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 bổ sung. Nhiệm vụ, quyền hạn của
Hội đồng bầu cử bổ sung, Ủy ban bầu cử bổ sung, Ban bầu cử
bổ sung, Tổ bầu cử bổ sung được thực hiện theo các quy định
tương ứng của Luật này về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử (Điều
90 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân).
Danh sách cử tri trong bầu cử bổ sung do Ủy ban nhân dân
cấp xã lập theo quy định tại Chương IV của Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và phải được công
bố chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử bổ sung (Điều 91
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Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
trong bầu cử bổ sung phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 18
ngày trước ngày bầu cử bổ sung. Việc hiệp thương, giới thiệu
người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội,
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung được
thực hiện theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội và phải
được hoàn thành chậm nhất là 12 ngày trước ngày bầu cử bổ
sung. Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội,
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được công bố chậm nhất là
10 ngày trước ngày bầu cử bổ sung (Điều 92 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 Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân (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).
10. Khiếu nại, tố cáo trong bầu cử
10.1. Khiếu nại về danh sách cử tri49
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. Trong thời hạn 05
ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử
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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.
10.2. Khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, lập danh sách
người ứng cử50
Công dân có quyền tố cáo về người ứng cử, khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những
người ứng cử; không xem xét, giải quyết đối với những đơn tố
cáo không có họ, tên người tố cáo hoặc mạo danh người khác để
tố cáo.
Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện như sau:
- Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử
đại biểu Quốc hội, việc lập danh sách những người ứng cử đại
biểu Quốc hội được gửi đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy
ban bầu cử ở tỉnh, Hội đồng bầu cử quốc gia. Trường hợp người
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết
của Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Hội
đồng bầu cử quốc gia. Quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia
là quyết định cuối cùng.
- Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân, việc lập danh sách những người
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp nào thì được gửi tới
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó. Trường hợp
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người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải
quyết của Ban bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Ủy ban bầu cử
ở cấp tương ứng. Quyết định của Ủy ban bầu cử là quyết định
cuối cùng.
- Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu
cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét,
giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và
việc lập danh sách những người ứng cử.
- Trong trường hợp những khiếu nại, tố cáo đã rõ ràng, có
đủ cơ sở kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn
của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì Hội đồng
bầu cử quốc gia (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) hoặc Ủy ban
bầu cử ở cấp tương ứng (đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân) quyết định xóa tên người đó trong danh sách chính thức
những người ứng cử trước ngày bầu cử và thông báo cho cử
tri biết.
- Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, Ủy ban
bầu cử ở huyện, Ủy ban bầu cử ở xã chuyển toàn bộ hồ sơ về
khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến Ủy ban thường vụ
Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) hoặc Thường trực
Hội đồng nhân dân khóa mới ở cấp tương ứng (đối với bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân) để tiếp tục xem xét, giải quyết theo
thẩm quyền.
11. Xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử
Điều 95 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân quy định việc xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử
như sau: “Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc
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cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi
phạm các quy định về vận động bầu 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 hoặc 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 126 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm
2009 quy định về tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của
công dân:
“1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ
đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử
của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến
một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ một năm đến hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ
nhất định từ một năm đến năm năm”.
Điều 127 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm
2009 quy định về tội làm sai lệch kết quả bầu cử:
“1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát
việc bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ
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đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, thì bị phạt cải tạo
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến
hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ một năm đến ba năm:
a) Có tổ chức;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ
nhất định từ một năm đến năm năm”.
12. Quy định chuyển tiếp (đối với các địa phương thí điểm
không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường)
Đối với việc bầu cử ở các huyện, quận, phường thực hiện
thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15-11-2008 của Quốc
hội và các Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 và
725/2009/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thì
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, quận,
phường trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có
tham khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường có
liên quan./.
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI,
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 2013.
2. Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014.
3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.
4. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
năm 2015.
5. Nghị quyết số 105/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội
về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập Hội
đồng bầu cử quốc gia.
6. Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 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 XIV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
7. Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về
lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
8. Chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
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9. Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của
Ủy ban thường vụ Quốc hội Công bố Ngày bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016 – 2021.
10. Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2016 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
2016 – 2021.
11. Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13 ngày 22/01/2016 của
Ủy ban thường vụ Quốc hội Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành
phần đại biểu Quốc hội khóa XIV.
12. Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội
đồng bầu cử quốc gia Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016 – 2021.
13. Thông tri số 07/TTr-MTTW-BTT ngày 28/01/2016 của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về
việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016 – 2021.
14. Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ
chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016 – 2021.
15. Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy
ban Kiểm tra Trung ương Thực hiện việc giải quyết tố cáo,
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khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của các cấp ủy, tổ
chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.
16. Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban
Tuyên giáo Trung ương Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016 – 2021.
17. Kế hoạch số 151/KH-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
18. Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT ngày 20/01/2016 của Ban Thi
đua – Khen thưởng Trung ương Thực hiện công tác thi đua,
khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
19. Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CPĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 của 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 đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
20. Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 04-3-2016 của Ban Tổ
chức Trung ương bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội
khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016 – 2021.
21. Tài liệu “Hỏi đáp về bầu cử” của Hội đồng bầu cử quốc gia
tại trang thông tin điện tử http://quochoi.vn/hdbc/Pages/hoi-dap-v
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22. Thông tri số 03-TT/TU ngày 02/02/2016 của Thành ủy
Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện và đại biểu
Hội đồng nhân dân phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021.
23. Quyết định số 161-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của Thành ủy
Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành
phố khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện và đại
biểu Hội đồng nhân dân phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ
2016 – 2021.
24. Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 04/02/2016 của Thành
ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác nhân sự đại biểu Hội
đồng nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ
2016 - 2021.
25. Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
nhiệm kỳ 2016 – 2021.
26. Quyết định số 02/QĐ-UBBC ngày 05/2/2016 của Ủy ban
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 về việc
thành lập các Tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX,
nhiệm kỳ 2016 – 2021.
27. Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân
dân Thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
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XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố các cấp
nhiệm kỳ 2016 – 2021.
28. Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 04/02/2016 của Ủy ban
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 về tổ chức cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân Thành phố các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
29. Công văn số 320/UBND-VX ngày 30/01/2016 của Ủy ban
nhân dân Thành phố 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 quận, huyện, phường, xã, thị trấn
nhiệm kỳ 2016 – 2021.
30. Công văn số 35/HĐND-VP ngày 01/02/2016 của Hội đồng
nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn thành lập các tổ chức
bầu cử tại nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận,
huyện, phường.
31. Bảng Dự kiến các mốc thời gian tiến hành cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021./.
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