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 LỜI GIỚI THIỆU

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, 
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 
133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  
2021 - 2026; theo đó, ngày bầu cử sẽ 
được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 
tháng 5 năm 2021. 

Để phục vụ các tổ chức phụ trách 
bầu cử, các cơ quan, đơn vị và cử tri 
nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những 
nội dung của pháp luật về bầu cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân, Ban Tuyên giáo Thành ủy - Trưởng 
Tiểu ban Tuyên truyền thuộc Ủy ban 
bầu cử thành phố Cần Thơ biên soạn  
“TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ BẦU 
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CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 
XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ  
2021 - 2026” (Tài liệu tuyên truyền ra 
Nhân dân). 

Quyển tài liệu gồm 04 nội dung cơ 
bản sau đây:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung.
Phần thứ hai: Người ứng cử, cử tri 

và vận động bầu cử.
Phần thứ ba: Ngày bầu cử, nguyên 

tắc, trình tự bỏ phiếu.
Phần thứ tư: Số lượng đơn vị bầu 

cử; đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Quyển tài liệu có tổng cộng 42 câu 
hỏi và nội dung trả lời được biên soạn 
ngắn gọn dựa trên cơ sở quy định của 
Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
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hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các 
văn bản quy phạm pháp luật khác có 
liên quan, các chỉ thị, hướng dẫn của 
Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ 
quan khác có thẩm quyền.

Trong quá trình biên soạn quyển 
tài liệu, khó tránh khỏi những thiếu sót 
hoặc chưa đề cập hết các vấn đề các cơ 
quan, tổ chức, công dân và cử tri thành 
phố quan tâm. Rất mong nhận được 
những ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu.
TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN
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PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Câu 1: Mục đích và ý nghĩa cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026? 

Đáp: 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
là sự kiện chính trị quan trọng của đất 
nước, diễn ra sau thành công của Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên 
quan đến trách nhiệm của các cấp, các 
ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền 
làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra 
những người tiêu biểu, xứng đáng đại 
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diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền 
làm chủ của mình trong Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
mới, góp phần tích cực vào việc xây 
dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân 
dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2: Quốc hội Việt Nam có vị 
trí, vai trò như thế nào trong bộ máy 
nhà nước ta?

Đáp: 
Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc 

hội là cơ quan đại biểu cao nhất của 
Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, 
quyền lập pháp, quyết định các vấn đề 
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quan trọng của đất nước và giám sát tối 
cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Câu 3: Vị trí, vai trò của đại biểu 
Quốc hội được quy định như thế nào? 

Đáp: 
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.

Câu 4: Đại biểu Quốc hội có 
những quyền cơ bản nào? 
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Đáp: 
Đại biểu Quốc hội có những quyền 

cơ bản sau đây: 
- 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, thủ tục do pháp luật quy định. 

- 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 hoặc 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. 

- Quyền ứng cử hoặc giới thiệu 
người ứng cử vào các chức danh do 
Quốc hội bầu. 

- Có quyền chất vấn Chủ tịch nước, 
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính 
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phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác 
của Chính phủ… 

- 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…

- Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng 
nhân dân các cấp nơi mình thực hiện 
nhiệm vụ đại biểu, 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.

Câu 5: Trách nhiệm của đại biểu 
Quốc hội được quy định như thế nào 
ra sao?

Đáp: 
Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm 

tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp 
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toàn thể của Quốc hội; tham gia các 
hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; 
của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc 
hội mà mình là thành viên; thảo luận 
và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm 
vụ, quyền hạn của Quốc hội; các vấn 
đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng dân tộc Ủy ban của Quốc hội mà 
mình là thành viên. 

- 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. 

- Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 
dân theo quy định của pháp luật.
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- Tham gia Hội nghị đại biểu Quốc 
hội hoạt động chuyên trách và các hội 
nghị khác do Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội triệu tập.

Câu 6: Hội đồng nhân dân giữ vị 
trí, vai trò như thế nào ở địa phương? 

Đáp: 
Hội đồng nhân dân là cơ quan 

quyền lực nhà nước ở địa phương, đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền 
làm chủ của Nhân 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.



15

Câu 7: Vị trí, vai trò của đại biểu 
Hội đồng nhân dân được quy định 
như thế nào?

Đáp:
Đại biểu Hội đồng nhân dân là 

người đại diện cho ý chí, nguyện vọng 
của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt 
chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử 
tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo 
với cử tri về hoạt động của mình và của 
Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu 
cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn 
đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Có trách nhiệm vận động Nhân 
dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, 
chính sách của Nhà nước, nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân, động viên 
Nhân dân tham gia quản lý nhà nước. 
Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng 
trong thảo luận và quyết định các vấn 
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đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng nhân dân.

Câu 8: Quyền và trách nhiệm của 
đại biểu Hội đồng nhân dân được quy 
định như thế nào? 

Đáp: 
Về quyền của đại biểu Hội đồng 

nhân dân, gồm 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 
kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

- Quyền kiến nghị Hội đồng nhân 
dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân 
dân bầu; kiến nghị tổ chức phiên họp 
chuyên đề, phiên họp để giải quyết các 
công việc phát sinh đột xuất, phiên họp 
kín của Hội đồng nhân dân và kiến nghị 
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về những vấn đề khác mà đại biểu thấy 
cần thiết.

 - 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…

Về trách nhiệm của Đại biểu Hội 
đồng nhân dân, gồm có:  

- 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 
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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 nơi mình thực 
hiện nhiệm vụ đại biểu, 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 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 



19

quyết của Hội đồng nhân dân, vận động 
và cùng với Nhân dân thực hiện các 
nghị quyết đó.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách 
nhiệm tiếp công dân và xử lý đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 
dân theo thẩm quyền.

Câu 9: Tổ chức của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 
2026 có điểm gì mới?

Đáp: 
Căn cứ quy định của Luật số 

47/2019/QH14 được Quốc hội thông 
qua ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính 
phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương thì tổ chức của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 
2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ  
2016 - 2021 về số lượng đại biểu Hội 
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đồng nhân dân, số lượng cấp phó và 
cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân 
dân. Cụ thể như sau: 

- Về số lượng đại biểu Hội đồng 
nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương quy định tỉnh miền núi, vùng 
cao có từ 500.000 dân trở xuống được 
bầu 50 đại biểu; có trên 500.000 dân thì 
cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm 01 
đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 
đại biểu (giảm 10 đại biểu); tỉnh không 
thuộc trường hợp nêu trên có từ 01 triệu 
dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; 
có trên 01 triệu dân thì cứ thêm 70.000 
dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng 
tổng số không quá 85 đại biểu (giảm 10 
đại biểu). Thành phố trực thuộc Trung 
ương có từ 01 triệu dân trở xuống được 
bầu 50 đại biểu; có trên 01 triệu dân thì 
cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm 01 
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đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 
đại biểu (giảm 10 đại biểu). Thành phố 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được 
bầu 95 đại biểu (giảm 10 đại biểu).

- Về cơ cấu Thường trực Hội đồng 
nhân dân: Thường trực Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, trong 
cơ cấu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
không có chức danh Chánh Văn phòng 
Hội đồng nhân dân.  

- Về số lượng cấp phó: Trường hợp 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt 
động chuyên trách thì có 01 Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân; trường hợp 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt 
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động không chuyên trách thì có 02 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 
đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động  
chuyên trách.

Câu 10: Tổ chức của Hội đồng 
nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ  
2021-2026 có điểm gì mới?

Đáp: 
Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/

QH14 được Quốc hội thông qua ngày 
22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ 
chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện 
nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so 
với nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng 
giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân 
dân được bầu và giảm 01 Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân. Cụ thể như sau:
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- Huyện miền núi, vùng cao, hải 
đảo có từ 40.000 dân trở xuống được 
bầu 30 đại biểu; có trên 40.000 dân thì 
cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm 01 
đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 
đại biểu (giảm 05 đại biểu). 

- Huyện không thuộc trường hợp 
nêu trên, thị xã có từ 80.000 dân trở 
xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 
80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân 
được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng 
số không quá 35 đại biểu (giảm 05  
đại biểu). 

- Quận, thành phố thuộc tỉnh, thành 
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 
ương có từ 100.000 dân trở xuống được 
bầu 30 đại biểu; có trên 100.000 dân 
thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm 
01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 
35 đại biểu (giảm 05 đại biểu).
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- Số lượng đại biểu Hội đồng nhân 
dân ở huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc Trung ương có từ 30 đơn vị 
hành chính cấp xã trực thuộc trở lên 
do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 
định theo đề nghị của Thường trực  
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng 
tổng số không quá 40 đại biểu (giảm 05 
đại biểu).  

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 
huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân và các Ủy viên là Trưởng ban của 
Hội đồng nhân dân cấp huyện. 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 cấp huyện là đại biểu Hội 
đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
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Câu 11: Tổ chức của Hội đồng 
nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 
2026 có điểm gì mới?

Đáp: 
Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/

QH14 được Quốc hội thông qua ngày 
22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương thì tổ chức 
của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 
2021-2026 cũng có sự thay đổi so với 
nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại 
biểu Hội đồng nhân dân được bầu và cơ 
cấu Thường trực Hội đồng nhân dân. Cụ 
thể như sau:

- Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và 
hải đảo có từ 2.000 dân trở xuống được 
bầu 15 đại biểu (đối với xã, thị trấn miền 
núi, vùng cao và hải đảo có từ 1.000 dân 
đến 2.000 dân giảm 05 đại biểu).
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- Xã, thị trấn miền núi, vùng cao 
và hải đảo có trên 2.000 dân đến dưới 
3.000 dân được bầu 19 đại biểu (giảm 
06 đại biểu).

- Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và 
hải đảo có từ 3.000 dân đến 4.000 dân 
được bầu 21 đại biểu; có trên 4.000 dân 
thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 
01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 
30 đại biểu (giảm 05 đại biểu).

- Xã, thị trấn không thuộc trường 
hợp nêu trên có từ 5.000 dân trở xuống 
được bầu 25 đại biểu; có trên 5.000 dân 
thì cứ thêm 2.500 dân được bầu thêm 
01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 
30 đại biểu (giảm 05 đại biểu). 

- Phường có từ 10.000 dân trở 
xuống được bầu 21 đại biểu (giảm 04 
đại biểu). 
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- Phường có trên 10.000 dân thì cứ 
thêm 5.000 dân được bầu thêm 01 đại 
biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại 
biểu (giảm 05 đại biểu).

Về cơ cấu Thường trực Hội đồng 
nhân dân cấp xã, Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương quy định Thường trực 
Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân và có thêm các Ủy 
viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân 
dân cấp xã. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân cấp xã là đại biểu Hội đồng nhân 
dân hoạt động chuyên trách.

Câu 12: Quyền bầu cử là gì? 
Quyền ứng cử là gì?

Đáp: 
Quyền bầu cử là quyền cơ bản của 

công dân theo quy định của pháp luật 
trong việc được lựa chọn người đại biểu 
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của mình vào cơ quan quyền lực nhà 
nước. Quyền bầu cử bao gồm việc giới 
thiệu người ứng cử và bỏ phiếu bầu cử 
để lựa chọn người đại diện cho mình tại 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quyền ứng cử là quyền cơ bản của 
công dân khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện theo quy định của pháp luật 
thì có thể thể hiện nguyện vọng của 
mình được ứng cử đại biểu Quốc hội, 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 27 của Hiến pháp và Điều 2 
của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: 
Tính đến ngày bầu cử được công bố, 
công dân nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có 
quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có 
quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp.
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Câu 13: Tại sao nói bầu cử là 
quyền và nghĩa vụ của công dân?

Đáp: 
Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ 

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

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



30

Câu 14: Việc bầu cử đại biểu  
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
được tiến hành theo những nguyên 
tắc nào?

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 7 của Hiến 

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

- Nguyên tắc bầu cử phổ thông. 
- Nguyên tắc bình đẳng.
- Nguyên tắc bầu cử trực tiếp.
- Nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Câu 15: Thế nào là nguyên tắc 

phổ thông trong bầu cử?
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Đáp: 
Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một 

trong những nguyên tắc cơ bản của chế 
độ bầu cử. Theo nguyên tắc này, 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 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 (trừ những người bị tước quyền bầu 
cử theo quy định của pháp luật). 

Câu 16: Thế nào là nguyên tắc 
bình đẳng trong bầu cử?

Đáp:
- Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào 

một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú.
- Mỗi người chỉ được ghi tên vào 

danh sách những người ứng cử ở 01 đơn 



32

vị bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc 01 
đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân thuộc 01 đơn vị hành chính ở cấp 
tương ứng. 

- Mỗi cử tri chỉ được bỏ 01 phiếu 
bầu đại biểu Quốc hội và 01 phiếu bầu 
đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp.

- Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri 
như nhau mà không có sự phân biệt.

Câu 17: Thế nào là nguyên tắc 
bầu cử trực tiếp?

Đáp: 
Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực 

tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình 
vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín 
nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. 

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già 
yếu, khuyết tật không thể đến phòng 
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bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm 
phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ 
điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu 
bầu và thực hiện việc bầu cử. 

Câu 18: Thế nào là nguyên tắc bỏ 
phiếu kín?

Đáp: 
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 xem, kể 
cả thành viên Tổ bầu cử; không ai được 
biết và can thiệp vào việc viết phiếu 
bầu của cử tri. Cử tri tự mình bỏ phiếu 
vào hòm phiếu.

Câu 19: Thế nào là bầu cử dân 
chủ, đúng pháp luật?
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Đáp: 
Một cuộc bầu cử được coi là bầu 

cử dân chủ và đúng pháp luật phải đảm 
bảo các yếu tố sau đây:

- Việc bầu cử phải tiến hành theo 
nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực 
tiếp và bỏ phiếu kín.

- Bảo đảm các quyền bầu cử, ứng 
cử, vận động bầu cử. Quy định cụ thể 
những trường hợp bị tước quyền bầu 
cử, ứng cử; những trường hợp không 
được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử 
và những trường hợp không tham gia 
bầu cử. 

- Quy định rõ quy trình, thủ tục giới 
thiệu người ứng cử, hiệp thương, bầu cử 
lại, bầu cử thêm, bầu cử bổ sung để đảm 
bảo lựa chọn được những người tiêu 
biểu, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân.
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- Bảo đảm quyền của cử tri nơi 
người ứng cử công tác (hoặc làm việc), 
cư trú được nhận xét, bày tỏ ý kiến của 
mình về sự tín nhiệm đối với người  
ứng cử.

- Quy định rõ tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trong công tác bầu cử.

- Việc giải quyết các kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo về bầu cử phải được 
thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng; 
các vi phạm về bầu cử phải được xử lý 
nghiêm minh, đúng pháp luật.

Câu 20: Việc giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu 
cử được thực hiện như thế nào?

Đáp: 
1. Do tính chất và đặc điểm về 

thời gian tổ chức bầu cử, nên việc giải 
quyết các khiếu nại, tố cáo trong bầu cử 
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không thực hiện theo các quy định của 
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Việc giải 
quyết các khiếu nại, tố cáo trong bầu cử 
chủ yếu nhằm mục đích bảo đảm cho 
các bước, các công đoạn trong quá trình 
tổ chức bầu cử được tiến hành đúng 
quy định của pháp luật; việc xem xét, 
xác định trách nhiệm cụ thể của các cá 
nhân, tổ chức có vi phạm vẫn thực hiện 
theo các quy định khác có liên quan của 
pháp luật (ví dụ như pháp luật về cán 
bộ, công chức, pháp luật về thanh tra, 
về khiếu nại, tố cáo, về hình sự,…)

2. Điều 55 của Luật Bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân quy định về việc xác minh, 
trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối 
với người ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân phát sinh trong quá trình 
giới thiệu, hiệp thương, lựa chọn 
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người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân. Điều luật này đã nêu rõ trách 
nhiệm và thời hạn xác minh, trả lời 
đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo. 
Kết quả xác minh, trả lời về các vụ 
việc nói trên là cơ sở để Hội nghị hiệp 
thương lần thứ ba xem xét, quyết định 
danh sách những người đủ tiêu chuẩn 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở 
cấp mình.

Điều 61 của Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân quy định chung về khiếu nại, tố cáo 
về người ứng cử, lập danh sách người 
ứng cử. Theo đó, 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 phân biệt về thời điểm thực hiện 
việc khiếu nại, tố cáo. Ủy ban bầu cử, 
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
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là các cơ quan chịu trách nhiệm tiếp 
nhận và giải quyết các 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 mình.

Như vậy, các 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 đều phải được Ban bầu cử, Ủy 
ban bầu cử tương ứng tiếp nhận, ghi vào 
sổ, chuyển đến các cơ quan, tổ chức hữu 
quan để thực hiện việc xác minh, trả lời 
làm cơ sở cho việc giải quyết của các cơ 
quan phụ trách bầu cử theo thẩm quyền.

Đối với các vụ việc cử tri nêu lên về 
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp trong thời gian tiến hành 
hiệp thương thì việc xác minh và trả lời 
được thực hiện theo quy định tại Điều 55 
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của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân. Kết quả xác 
minh, trả lời được gửi cho Ban Thường 
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tổ chức hội nghị hiệp thương để làm 
cơ sở cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 
ba xem xét, quyết định danh sách những 
người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân ở cấp mình.

Các tố cáo về người ứng cử từ sau khi 
kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba 
hoặc việc xử lý kết quả xác minh những 
vụ việc cử tri nêu mà chưa được trả lời 
theo thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 
55 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân đều thuộc 
thẩm quyền xem xét, giải quyết của Ban 
bầu cử, Ủy ban bầu cử theo quy định tại 
Điều 61 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
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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 
đại biểu Hội đồng nhân dân 10 ngày 
trước ngày bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo 
chưa được giải quyết được chuyển đến 
Thường trực Hội đồng nhân dân khóa 
mới để tiếp tục xem xét, giải quyết theo 
thẩm quyền.

3. Về nguyên tắc, các khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị về tư cách của người 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, 
liên quan đến việc điều chỉnh, sửa đổi, 
bổ sung các thông tin trong danh sách 
chính thức những người ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Ủy ban bầu cử nơi đã 
lập và công bố danh sách này. Khi tiếp 
nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 
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thuộc loại nói trên, Ban bầu cử phải 
chuyển ngay cho Ủy ban bầu cử để 
xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 
(điểm e khoản 2 Điều 24 của Luật Bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân). Căn cứ vào kết quả xác 
minh, trả lời của các cơ quan hữu quan, 
Ủy ban bầu cử có thể quyết định xóa tên 
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân trong danh sách chính thức những 
người ứng cử hoặc thực hiện việc điều 
chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung 
cần thiết trong danh sách chính thức 
những người ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân. Quyết định của Ủy ban bầu 
cử là quyết định cuối cùng. 

Ban bầu cử chỉ giải quyết những 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị mang tính 
kỹ thuật liên quan đến việc công bố, 
niêm yết danh sách chính thức những 
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người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân ở đơn vị bầu cử (ví dụ như về thời 
điểm niêm yết, vị trí, cách thức niêm yết 
danh sách, các sai sót in ấn trong danh 
sách đã niêm yết,...). Trong trường hợp 
công dân không đồng ý với giải quyết 
của Ban bầu cử thì Ủy ban bầu cử cấp 
tương ứng giải quyết; trình tự giải quyết 
được căn cứ vào nội dung vụ việc khiếu 
nại hay tố cáo.

4. Các tố cáo liên quan đến sai phạm 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tổ chức hiệp thương, đến thành viên 
của Ủy ban bầu cử, đến các Ban bầu cử, 
Tổ bầu cử đều thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Ủy ban bầu cử ở cấp tương 
ứng. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử chỉ xem 
xét, quyết định về các nội dung liên 
quan trực tiếp đến việc tổ chức bầu cử; 
việc xem xét, xác định trách nhiệm cụ 
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thể của các cá nhân, tổ chức có vi phạm 
được thực hiện theo các quy định khác 
của pháp luật có liên quan.

Câu 21: Người có hành vi vi 
phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý 
như thế nào?

Đáp: 
Điều 95 của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân đã quy định rõ: Người nào dùng thủ 
đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép 
làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của 
công dân; vi phạm các quy định về 
vận động 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 tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 
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luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ vào quy định của Luật này, 
Bộ luật Hình sự đã quy định cụ thể 02 
tội liên quan đến bầu cử gồm:

- Tội xâm phạm quyền bầu cử, ứng 
cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng 
cầu ý dân của công dân (Điều 160):

“1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, 
cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản 
trở công dân thực hiện quyền bầu cử, 
quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết 
khi Nhà nước trưng cầu ý dân, thì bị 
phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam 
giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 
đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 
năm đến 02 năm:

a) Có tổ chức;



45

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Dẫn đến hoãn ngày bầu cử, bầu 

cử lại hoặc hoãn việc trưng cầu ý dân.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm 

đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm 
đến 05 năm.”

- Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, 
kết quả trưng cầu ý dân (Điều 161):

“1. Người nào có trách nhiệm trong 
việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ 
chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy 
tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn 
khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, kết 
quả trưng cầu ý dân, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt 
tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 
năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;
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b) Dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu 
cử hoặc trưng cầu ý dân.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm 
đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm 
đến 05 năm.”

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân mà có hành 
vi vi phạm pháp luật về bầu cử (như kê 
khai hồ sơ ứng cử không trung thực, gian 
dối, giả mạo thông tin, vi phạm các quy 
định về vận động bầu cử…) thì có thể 
bị xóa tên trong Danh sách chính thức 
những người ứng cử hoặc nếu đã được 
bầu thì cũng không được công nhận tư 
cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân.
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PHẦN II
NGƯỜI ỨNG CỬ, CỬ TRI  
VÀ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Câu 22: Thế nào là người được 
giới thiệu ứng cử và thế nào là người 
tự ứng cử? 

Đáp: 
Người được giới thiệu ứng cử là 

cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan 
lực lượng vũ trang hoặc người lao động 
tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại 
các cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn 
vị vũ trang nhân dân hoặc thành viên 
tiêu biểu của tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội, người của thôn, tổ dân 
phố bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân theo quy định 
của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ 



48

chức chính quyền địa phương và được 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc thôn, 
tổ dân phố (đối với ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp xã) lựa chọn theo 
thủ tục nhất định để giới thiệu ra ứng 
cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân và đã hoàn thành 
việc nộp hồ sơ ứng cử theo đúng quy 
định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 Người tự ứng cử là người tự thấy 
mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
ứng cử đại biểu Quốc hội hay đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân theo quy định của 
Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương, có nguyện 
vọng ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và 
đã hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử 
theo đúng quy định của Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng  
nhân dân. 
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Câu 23: Người ứng cử phải đáp 
ứng các tiêu chuẩn nào?

Đáp:
Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu 
chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân 
quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 
Theo các quy định mới được sửa đổi, bổ 
sung của 02 đạo luật nói trên thì đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
phải có các tiêu chuẩn 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 một quốc tịch là quốc tịch  
Việt Nam.
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- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản 
lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan 
liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, 
có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm 
công tác và uy tín để thực hiện nhiệm 
vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân.

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

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

Người tự ứng cử, người được giới 
thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
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dân của địa phương nào thì phải là 
người đang cư trú hoặc công tác thường 
xuyên ở địa phương đó.

Ngoài ra, đối với người được giới 
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đang 
công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn 
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 
nhà nước ngoài việc đảm bảo các 
tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động 
tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, lập 
trường chính trị vững vàng, có năng 
lực phân tích, hoạch định chính sách, 
xây dựng pháp luật, có chuyên môn, 
kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị 
trí dự kiến, thể hiện trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, không 
vi phạm quy định về những điều đảng 
viên, cán bộ, công chức, viên chức 
không được làm. 
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Đối với người được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp nhà nước nói chung phải là 
cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính 
trị vững vàng; có năng lực xây dựng 
chính sách và khả năng tổ chức hoạt 
động giám sát, có chuyên môn và kinh 
nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự 
kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, không vi phạm 
quy định về những điều đảng viên,  
cán bộ, công chức, viên chức không 
được làm.

Không giới thiệu và đưa vào danh 
sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội 
chính trị, tham vọng quyền lực; có tư 
tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị 
thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; 
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người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, 
lãng phí, mất đoàn kết; những người vi 
phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 
28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính 
trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa 
được kết luận. Kiên quyết không để lọt 
những người không xứng đáng, những 
người chạy chức, chạy quyền tham gia 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Ngoài các tiêu chuẩn chung nói trên, 
người được giới thiệu ứng cử để làm 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân hoạt động chuyên trách còn 
cần đáp ứng thêm một số tiêu chuẩn cao 
hơn về trình độ chuyên môn, vị trí công 
tác đang đảm nhiệm, về tình hình sức 
khỏe và độ tuổi ứng cử, tái cử (nêu cụ 
thể tại Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW 
ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ban Tổ 
chức Trung ương).
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Câu 24: Người nào không được 
ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân? 

Đáp: 
Những người không được ứng cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân gồm có:

- Người chưa đủ 21 tuổi. 
- Người đang bị tước quyền ứng cử 

theo bản án, quyết định của Tòa án đã 
có hiệu lực pháp luật, người đang chấp 
hành hình phạt tù, người bị hạn chế 
hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị khởi tố bị can.
- Người đang chấp hành bản án, 

quyết định hình sự của Tòa án.
- Người đã chấp hành xong bản án, 

quyết định hình sự của Tòa án nhưng 
chưa được xóa án tích.

- Người đang chấp hành biện pháp 
xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo 
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dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường,  
thị trấn.

Câu 25: Những người nào được 
gọi là cử tri?

Đáp: 
Cử tri là người có quyền bầu cử. Công 

dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, 
tính đến ngày bầu cử (Ngày 23 tháng 5 
năm 2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các 
điều kiện theo quy định của pháp luật về 
bầu cử đều có quyền bầu cử.

Câu 26: Việc lập danh sách cử tri 
được tiến hành như thế nào?

Đáp: 
Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân 

cấp xã lập theo khu vực bỏ phiếu (theo 
Mẫu số 33/HĐBC); đối với những nơi 
không có đơn vị hành chính cấp xã thì 
Ủy ban nhân dân cấp huyện lập danh 
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sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. 
Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang 
nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn 
vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh 
sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi 
đơn vị đóng quân. Việc lập danh sách 
cử tri phải được hoàn thành chậm nhất 
là ngày 04 tháng 4 năm 2021 (50 ngày 
trước ngày bầu cử).

Mọi công dân có quyền bầu cử đều 
được ghi tên vào danh sách cử tri và được 
phát Thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(theo Mẫu số 11/HĐBC), trừ những 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.
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Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào 
một danh sách cử tri ở nơi mình thường 
trú hoặc tạm trú. Ủy ban nhân dân cấp 
xã có trách nhiệm thông báo cho cử tri 
trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã 
về việc lập danh sách cử tri theo từng 
khu vực bỏ phiếu. Các cử tri đang đăng 
ký thường trú tại địa bàn được ghi tên 
vào danh sách cử tri tại nơi mình thường 
trú; trường hợp cử tri có nguyện vọng 
bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo 
lại để Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình 
đã đăng ký thường trú biết và không ghi 
tên vào danh sách cử tri ở địa phương. 
Trong quá trình lập danh sách cử tri, Ủy 
ban nhân dân cấp xã chỉ ghi vào danh 
sách những cử tri thuộc diện đăng ký 
tạm trú ở địa phương mình nếu cử tri đó 
thể hiện rõ nguyện vọng được tham gia 
bỏ phiếu tại nơi mình đang tạm trú (có 
thể bằng văn bản hoặc trực tiếp bằng lời 
nói với người có trách nhiệm, ví dụ như 
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trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc 
cán bộ phụ trách công tác lập danh sách 
cử tri của Ủy ban nhân dân cấp xã…).

Sau khi danh sách cử tri đã được lập 
và công bố, việc thay đổi, bổ sung danh 
sách được thực hiện theo quy định của 
Luật và văn bản quy định về các mẫu 
văn bản sử dụng trong bầu cử của Hội 
đồng bầu cử quốc gia.

Câu 27: Những người nào không 
được ghi tên vào danh sách cử tri?

Đáp:
Những người thuộc các trường hợp 

sau đây không được ghi 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.
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- Người đang chấp hành hình phạt 
tù mà không được hưởng án treo.

- Người mất năng lực hành vi dân sự.
Câu 28: Những trường hợp nào 

cử tri được tham gia bầu cử đại biểu 
Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân ở cả ba cấp?

Đáp: 
Cử tri được tham gia bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã khi thuộc 
các trường hợp sau đây:

- Cử tri là người thường trú tại đơn 
vị hành chính cấp xã nơi có khu vực  
bỏ phiếu.

- Cử tri là người tạm trú tại đơn vị 
hành chính cấp xã nơi có khu vực bỏ 
phiếu và có thời gian đăng ký tạm trú từ 
đủ 12 tháng trở lên.

- Công dân Việt Nam ở nước ngoài 
trở về Việt Nam trong khoảng thời gian 
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từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm 
yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 
24 giờ đã làm thủ tục để được ghi tên 
vào danh sách cử tri ở nơi thường trú.

- 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 và đã làm thủ tục 
để 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 và 
được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi 
thường trú. 

Câu 29: Theo quy định của pháp 
luật, cử tri được bầu cử thay người 
khác không? Pháp luật có quy định 
trường hợp ngoại lệ nào không?
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Đáp: 
Tại Điều 69 của Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân quy định: cử tri phải tự mình 
đi bầu cử, không được nhờ người khác 
bầu cử thay.

- Cử tri không thể tự viết được phiếu 
bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng 
phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ 
phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của 
cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật 
không tự bỏ phiếu được thì nhờ người 
khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Trong trường hợp cử tri ốm đau, 
già yếu, khuyết tật không thể đến phòng 
bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm 
phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ 
điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu 
và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri 
là người đang bị tạm giam, người đang 
chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo 
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dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 
mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt 
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không 
tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử 
tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm 
giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ 
và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm 
giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu 
và thực hiện việc bầu cử.

Câu 30: Vận động bầu cử là gì và 
phải bảo đảm những yêu cầu gì? 

Đáp: 
Vận động bầu cử của người ứng cử 

là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc 
thông qua phương tiện thông tin đại 
chúng để người ứng cử đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân báo 
cáo với cử tri về dự kiến chương trình 
hành động của mình nhằm thực hiện 
trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm 
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đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân và trao đổi những vấn đề mà 
cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri 
tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn 
người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, 
lựa chọn, bầu những người đủ tiêu 
chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân. 

Việc tổ chức vận động bầu cử phải 
bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- 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.
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Câu 31: Người ứng cử được sử 
dụng các hình thức vận động bầu  
cử nào?

Đáp: 
Việc vận động bầu cử của người 

ứng cử được tiến hành bằng các hình 
thức sau đây:

- Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội 
nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi 
mình ứng cử.

- Thông qua phương tiện thông tin 
đại chúng.

Câu 32: Trong vận động bầu cử, 
pháp luật cấm những hành vi nào?

Đáp: 
Những hành vi bị cấm trong vận 

động bầu cử gồm: 
- Lợi dụng vận động bầu cử để 

tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp 
luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân 
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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.

- Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng 
hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để 
lôi kéo, mua chuộc cử tri.

- Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban 
bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử không 
được vận động bầu cử cho những người 
ứng cử. Thành viên của các tổ chức phụ 
trách bầu cử nói trên không được lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn của mình để 
vận động bầu cử cho những người ứng 
cử nhằm bảo đảm sự công bằng, bình 
đẳng đối với những người ứng cử. 
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PHẦN III 
NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, 

TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU

Câu 33: Ngày bầu cử được quy 
định như thế nào? 

Đáp: 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân quy định 
ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và 
được công bố chậm nhất là 115 ngày 
trước ngày bầu cử. Trường hợp đặc 
biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ 
phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy 
ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc 
gia xem xét, quyết định.

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

Câu 34: Vào ngày bầu cử, việc bỏ 
phiếu được bắt đầu và kết thúc khi 
nào? Việc bỏ phiếu có thể bắt đầu 
sớm và kết thúc sớm hoặc muộn hơn 
không? 

Đáp: 
Trong ngày bầu cử đã được cơ 

quan có thẩm quyền quyết định, công 
bố, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 07 
giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 
07 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa 
phương, Tổ bầu cử có thể quyết định 
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cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn 
nhưng không được trước 05 giờ sáng 
hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không 
được quá 09 giờ tối cùng ngày.

Trường hợp gần đến giờ kết thúc 
việc bỏ phiếu theo quy định mà vẫn 
còn cử tri chưa thực hiện xong việc 
bỏ phiếu thì Tổ bầu cử có trách nhiệm 
thông báo đến các cử tri còn ở trong 
khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn 
bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề 
nghị cử tri khẩn trương hoàn thành 
việc bỏ phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc 
đóng hòm phiếu vào đúng thời gian đã 
quy định, không phụ thuộc vào việc cử 
tri đã bỏ phiếu hết hay chưa.

Việc bỏ phiếu phải được tiến hành 
liên tục. Trong trường hợp có sự kiện 
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bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu 
thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong 
hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp 
đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho 
Ban bầu cử, đồng thời phải có những 
biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu 
được tiếp tục.

Trường hợp chưa hết thời gian bỏ 
phiếu theo quy định mà đã có 100% 
người trong danh sách cử tri tại khu 
vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu thì 
Tổ bầu cử cũng không được tuyên bố 
kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành 
kiểm phiếu trước thời điểm 07 giờ tối 
cùng ngày. Do đó, về nguyên tắc, các 
Tổ bầu cử, thành viên các Tổ bầu cử 
có thể vận động, tuyên truyền để cử tri 
tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện 
quyền bầu cử của mình nhưng không 
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được thúc giục, ép buộc cử tri phải đi 
bỏ phiếu sớm để kết thúc sớm việc bỏ 
phiếu.

Câu 35: Các nội dung của Nội 
quy phòng bỏ phiếu là gì? 

Đáp: 
Để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm 

dân chủ, hợp pháp của cuộc bầu cử và 
bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong 
ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách 
bầu cử và mọi công dân phải nghiêm 
chỉnh chấp hành Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân và những văn bản quy phạm pháp 
luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, 
khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải 
tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu 
do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định.
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Nội quy phòng bỏ phiếu được Tổ 
bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu và 
gồm các nội dung sau đây:

- Phải chấp hành đúng nguyên tắc, 
trình tự bỏ phiếu.

- Cử tri phải xếp hàng lần lượt để 
thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người 
cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ 
có thai.

- Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an 
toàn tại khu vực bỏ phiếu.

- Không được vận động bầu cử tại 
nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không được mang vũ khí, chất 
nổ, vật dễ cháy… vào khu vực bỏ 
phiếu, phòng bỏ phiếu.

- Những người không có nhiệm vụ 
thì không được vào phòng bỏ phiếu.
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- Thành viên của các tổ chức phụ 
trách bầu cử, những người có nhiệm vụ 
phục vụ bầu cử phải đeo phù hiệu theo 
mẫu do Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh quy 
định; thành viên Tổ bầu cử có trách 
nhiệm hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và 
giải đáp thắc mắc của cử tri.

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu 
cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ 
phiếu” vào mặt trước của Thẻ cử tri. 
Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho một lần bỏ 
phiếu.

- Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, 
mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại 
việc bầu 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 
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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 tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự.

Câu 36: Việc bỏ phiếu được thực 
hiện như thế nào?

Đáp: 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân quy định 
về nguyên tắc bỏ phiếu như sau: 

- 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.
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- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không 
được nhờ người khác bầu cử thay.

- 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.

Câu 37: Việc cử tri ghi phiếu bầu 
cử được thực hiện như thế nào?

Đáp: 
Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn 

cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu 
cử tri không tín nhiệm người ứng cử 



75

nào thì gạch ngang cả họ và tên người 
ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và 
tên người ứng cử); không khoanh tròn; 
không được đánh dấu trên phiếu bầu; 
không được viết thêm, không được ghi 
tên người ngoài danh sách ứng cử vào 
phiếu bầu; không 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. 

Trường hợp có phiếu gạch chéo, 
gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang 
nhưng gạch hết họ và tên của người 
ứng cử thì vẫn được tính là phiếu  
hợp lệ.

Trường hợp người ứng cử có hai tên 
(tên khai sinh, tên thường gọi) hoặc có 
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chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn 
giáo, nếu cử tri không tín nhiệm người 
này, thì cần hướng dẫn cho cử tri gạch 
tất cả tên khai sinh, tên thường gọi hoặc 
chức vị, pháp danh, pháp hiệu tôn giáo 
của ứng cử viên đó. Tuy nhiên, trường 
hợp cử tri chỉ gạch một dòng tên khai 
sinh hoặc tên thường gọi; chỉ gạch một 
dòng tên khai sinh hoặc một dòng có 
chức vị, pháp danh, pháp hiệu (đối với 
chức sắc tôn giáo) thì phiếu bầu đó vẫn 
được tính là hợp lệ.

Trường hợp bên cạnh họ và tên 
của người ứng cử có cả ngày tháng 
năm sinh đặt trong ngoặc đơn do có sự 
giống nhau cả họ, tên và tên đệm, nếu 
cử tri không tín nhiệm người này thì 
cần hướng dẫn cho cử tri gạch hết cả 
họ và tên và ngày tháng năm sinh đặt 
trong ngoặc đơn. Tuy nhiên, nếu cử 
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tri chỉ gạch họ và tên mà không gạch 
ngày tháng năm sinh đặt trong ngoặc 
đơn thì phiếu bầu đó vẫn được tính là 
hợp lệ.

Nếu cử tri yêu cầu đổi phiếu bầu 
khác do gạch hỏng, Tổ bầu cử phải thu 
hồi phiếu gạch hỏng của cử tri, sau đó 
mới được phát phiếu bầu khác.

Ngoài ra những cử tri có trường hợp 
đặc biệt về sức khỏe cũng được quy 
định riêng tại luật này.

Câu 38: Những phiếu bầu cử nào 
là phiếu bầu cử hợp lệ?

Đáp: 
Về nguyên tắc, phiếu bầu cử hợp lệ là 

phiếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
- Phiếu theo mẫu quy định do Tổ 

bầu cử phát ra.
- Phiếu có đóng dấu của Tổ bầu cử.
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- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng 
đại biểu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.

- Phiếu không ghi thêm tên người 
khác ngoài danh sách những người ứng 
cử hoặc ghi thêm nội dung khác.

Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng 
dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu để 
bảo đảm phiếu bầu cử hợp lệ. Theo các 
hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/
TT-BNV của Bộ Nội vụ và hướng dẫn 
của Hội đồng bầu cử quốc gia, 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 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; 
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không được bầu quá số đại biểu được 
ấn định trong phiếu bầu; không được 
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. 
Tuy nhiên, trường hợp trên phiếu gạch 
chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch 
ngang nhưng gạch hết họ và tên của 
người ứng cử thì vẫn được tính là phiếu 
hợp lệ.

Trường hợp người ứng cử có hai tên 
(tên khai sinh, tên thường gọi) hoặc có 
chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn 
giáo, nếu cử tri không tín nhiệm người 
này, thì cần hướng dẫn cho cử tri gạch 
tất cả tên khai sinh, tên thường gọi 
hoặc chức vị, pháp danh, pháp hiệu tôn 
giáo của ứng cử viên đó. Tuy nhiên, 
nếu cử tri chỉ gạch một dòng tên khai 
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sinh hoặc tên thường gọi; chỉ gạch 
một dòng tên khai sinh hoặc một dòng 
chức vị, pháp danh, pháp hiệu (đối với 
chức sắc tôn giáo) thì phiếu bầu đó vẫn 
được tính là hợp lệ.

Tương tự như vậy, trường hợp 
bên cạnh họ và tên của người ứng cử 
có cả ngày tháng năm sinh đặt trong 
ngoặc đơn () do những người ứng cử 
trong danh sách ghi trên phiếu có cả 
họ, tên và tên đệm giống nhau, nếu cử 
tri không tín nhiệm người này, thì cần 
gạch hết cả họ và tên và ngày tháng 
năm sinh đặt trong ngoặc đơn. Tuy 
nhiên, nếu cử tri chỉ gạch họ và tên mà 
không gạch ngày tháng năm sinh đặt 
trong ngoặc đơn thì phiếu bầu đó vẫn 
được tính là hợp lệ.
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PHẦN IV 
SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ,  
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
CẦN THƠ

Câu 39: Nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đại 
biểu được bầu vào Quốc hội khóa XV? 
Bao nhiêu đại biểu được bầu vào Hội 
đồng nhân dân thành phố, cấp huyện 
và cấp xã?

Đáp: 
Căn cứ Điều 7 Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
năm 2015: Tổng số đại biểu Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam không quá năm trăm (500) người. 

Đơn vị thành phố Cần Thơ được phân 
bổ cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội 
khóa XV là 07 đại biểu. Trong đó, số đại 
biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 
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04 đại biểu và do Trung ương giới thiệu 
là 03 đại biểu. 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố Cần Thơ có 54 
đại biểu; cấp huyện 287 đại biểu và cấp 
xã hơn 2.038 đại biểu.

Câu 40: Thành phố Cần Thơ có bao 
nhiêu đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội 
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp?

Đáp: 
- Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội: 

Thành phố Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Đơn vị 
bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều, Cái Răng 
và huyện Phong Điền); đơn vị bầu cử số 2 
(quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới 
Lai); đơn vị bầu cử số 3 (quận Thốt Nốt, 
huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh). 

- Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp: Cấp thành phố có 11 
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đơn vị bầu cử; cấp huyện có 66 đơn vị 
bầu cử và cấp xã có 488 đơn vị bầu cử. 

Câu 41: Trách nhiệm của người 
dân thành phố đối với cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 như thế nào? 

Đáp: 
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  
2021 - 2026, diễn ra vào ngày 23/5/2021 
đạt kết quả cao, cán bộ, chiến sĩ và Nhân 
dân thành phố Cần Thơ cần làm tốt những 
việc sau đây: 

- Cử tri nắm vững quyền và nghĩa 
vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; 
nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa 
chọn, bầu được những người đủ tiêu 
chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân. 



84

- Tích cực lao động sản xuất, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước; 
tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, 
các cuộc tuyên truyền về bầu cử; góp 
phần đưa ngày bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thật 
sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

- Tất cả cử tri tự giác tham gia bầu 
cử; tuyên truyền, vận động người thân 
hăng hái đi bầu cử đông đủ vào ngày 
23/5/2021; chấp hành tốt những quy 
định về bầu cử.  

- Đề cao cảnh giác, đấu tranh chống 
mọi luận điệu xuyên tạc, những âm 
mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử.

Câu 42. Một số khẩu hiệu tuyên 
truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là gì?

Đáp:
Một số khẩu hiệu tuyên truyền bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
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biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau: 

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026! 

2. Ngày 23-5-2021, cử tri thành phố 
Cần Thơ đi bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 

3. Cử tri thành phố Cần Thơ tích cực 
tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026! 

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền 
và nghĩa vụ của mỗi công dân! 

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của 
toàn dân! 
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6. Sáng suốt lựa chọn những người 
tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện 
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 
chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội 
khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026! 

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực 
tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân! 

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi 
đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026! 

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang 
vinh muôn năm! 

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam muôn năm! 

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống 
mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
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MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU 5
PHẦN I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
8

Câu 1: Mục đích và ý nghĩa cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  
2021 - 2026? 

8

Câu 2: Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò 
như thế nào trong bộ máy nhà nước ta?

9

Câu 3: Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội 
được quy định như thế nào? 

10

Câu 4: Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ 
bản nào?

10

Câu 5: Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội 
được quy định như thế nào ra sao?

12

Câu 6: Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò 
như thế nào ở địa phương? 

14

Câu 7: Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng 
nhân dân được quy định như thế nào?

15

Câu 8: Quyền và trách nhiệm của đại biểu Hội 
đồng nhân dân được quy định như thế nào? 

16

Trang
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Câu 9: Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có điểm gì mới?

19

Câu 10: Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp 
huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?

22

Câu 11: Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp 
xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 có điểm gì mới?

25

Câu 12: Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử 
là gì?

27

Câu 13: Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa 
vụ của công dân?

29

Câu 14: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo 
những nguyên tắc nào?

30

Câu 15: Thế nào là nguyên tắc phổ thông 
trong bầu cử?

30

Câu 16: Thế nào là nguyên tắc bình đẳng 
trong bầu cử?

31

Câu 17: Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực 
tiếp?

32

Câu 18: Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín? 33
Câu 19: Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như 
thế nào?

33
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Câu 20: Người có hành vi vi phạm pháp luật 
về bầu cử bị xử lý như thế nào?

35

Câu 21: Người có hành vi vi phạm pháp luật 
về bầu cử bị xử lý như thế nào?

43

PHẦN II 
NGƯỜI ỨNG CỬ, CỬ TRI  
VÀ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

47

Câu 22: Thế nào là người được giới thiệu ứng 
cử và thế nào là người tự ứng cử? 

47

Câu 23: Người ứng cử phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn nào?

49

Câu 24: Người nào không được ứng cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? 

54

Câu 25: Những người nào được gọi là cử tri? 55
Câu 26: Việc lập danh sách cử tri được tiến 
hành như thế nào? 

55

Câu 27: Những người nào không được ghi tên 
vào danh sách cử tri?

58

Câu 28: Những trường hợp nào cử tri được 
tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả ba cấp?

58

Câu 29: Theo quy định của pháp luật, cử tri 
được bầu cử thay người khác không? Pháp luật 
có quy định trường hợp ngoại lệ nào không?

60
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Câu 30: Vận động bầu cử là gì và phải bảo 
đảm những yêu cầu gì?

62

Câu 31: Người ứng cử được sử dụng các hình 
thức vận động bầu cử nào?

64

Câu 32: Trong vận động bầu cử, pháp luật 
cấm những hành vi nào?

64

PHẦN III 
NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC,  

TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU

66

Câu 33: Ngày bầu cử được quy định như thế 
nào? 

66

Câu 34: Vào ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được 
bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu có 
thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hoặc muộn 
hơn không?

67

Câu 35: Các nội dung của Nội quy phòng bỏ 
phiếu là gì? 

70

Câu 36: Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế 
nào?

73

Câu 37: Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được 
thực hiện như thế nào?

74

Câu 38: Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu 
cử hợp lệ?

77
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PHẦN IV 
SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ,  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

81

Câu 39: Nhiệm kỳ 2021 - 2026, thành phố 
Cần Thơ có bao nhiêu đại biểu được bầu vào 
Quốc hội khóa XV? Bao nhiêu đại biểu được 
bầu vào Hội đồng nhân dân thành phố, cấp 
huyện và cấp xã?

81

Câu 40: Thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đơn 
vị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân?

82

Câu 41: Trách nhiệm của người dân thành phố 
đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như thế nào?

83

Câu 42: Một số khẩu hiệu tuyên truyền bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
là gì?

84



In 10.000 cuốn, khổ 10x14,5cm tại Công ty Cổ phần In 
Tổng hợp Cần Thơ, số 500, đường 30/4, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Giấy phép xuất bản:  
31/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần 
Thơ, cấp ngày 15 tháng 3 năm 2021. In xong và nộp lưu chiểu 
tháng 4 năm 2021.

Chịu trách nhiệm xuất bản
BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY CẦN THƠ


