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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 lớn, có ý nghĩa 
quan trọng đối với cả nước và của từng địa 
phương; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ 
sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa 
chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện 
cho nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa XIV và các đại biểu đại diện cho 
nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các 
cấp, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương 
trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để 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 bảo đảm dân chủ, 
bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và 
thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì 
phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch 
triển khai, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại 
chúng tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng 
trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng 
vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, 
tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, 
quyền bầu cử của công dân theo quy định của 
Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức 

Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân; góp phần nâng cao ý thức làm 
chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ 
quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây 
dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng, 
bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã 
hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc 
bầu cử, đặc biệt chú ý những địa bàn khó khăn, 
trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc 
phòng; chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ 
tham gia cuộc bầu cử.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí 
để các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác bầu 
cử, hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và 
kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm 
kinh phí bầu cử được sử dụng đúng mục đích, 
tiết kiệm và hiệu quả.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng các phương án chủ động đối 
phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh 
có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức 
bầu cử.

5. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản 
đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội 
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và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo 
giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, 
tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian 
tiến hành bầu cử.

6. Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và 
Truyền thông xây dựng kế hoạch, phương án 
cụ thể, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc 
thông suốt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức 
cuộc bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu 
cử 22/5/2016.

7. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm cung 
cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2015 của 
tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cho 
Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ), Ủy ban bầu 
cử huyện, thành phố.

8. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, giúp 
UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy 
ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử; 
kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện 
các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn 
bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, 
tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và 
các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình 
hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử, 
kịp thời tổng hợp, báo cáo về Trung ương, tỉnh 
theo tiến độ quy định; phối hợp với Sở Tài chính 
phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương 
phục vụ công tác bầu cử.

9. Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức 
thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo của 
Trung ương, tỉnh; chủ động triển khai kế hoạch 
thực hiện công tác bầu cử, đảm bảo tiến độ thời 
gian các bước tiến hành qui trình hiệp thương 
lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, trình tự các 
bước tiến hành công việc trước, trong và sau 
ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật 
phục vụ cho cuộc bầu cử.

Chỉ đạo các cơ quan Công an, Quân đội và 

các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, biện 

pháp cụ thể giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn và tại các điểm bỏ 

phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra 

an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án 

dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành 

liên tục, không bị gián đoạn.

Chủ động phối hợp với Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, các cơ quan liên quan trong việc 

giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức, 

thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân, các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương, tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, 

các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, 

tổ chức bầu cử; nghiêm túc thực hiện chế độ 

thông tin báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) 

tình hình công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu 

cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn 

của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành 

công tốt đẹp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lý Thái Hải
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PV: Trước hết, cảm ơn đồng chí đã 

dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. 

Đồng chí hãy cho biết cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 

ý nghĩa chính trị như thế nào?

Đ/c Lường Đức Thắng:

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 

Để hiểu rõ hơn về những công việc Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã và đang làm góp phần 
cho thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sắp tới, Ban Biên tập Bản tin Tư pháp Bắc 
Kạn đã có buổi phỏng vấn đồng chí Lường Đức Thắng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 
Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. 
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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.

PV: Sở Tư pháp đã tổ chức tuyên 

truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng những 

hình thức nào, thưa đồng chí?

Đ/c Lường Đức Thắng:

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một 

đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với vai trò 

là cơ quan thường trực của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư 

pháp đã triển khai tuyên truyền về bầu cử 

bằng nhiều hình thức như tham mưu cho 

UBND tỉnh đưa nội dung tuyên truyền về 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2016 - 2021 là nhiệm vụ trọng tâm của 

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh năm 2016; ban hành Kế hoạch tổ chức 

tuyên truyền cuộc bầu cử  đại biểu Quốc 

hội khóa XIV và đại biểu  Hội  đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong đó 

xác định từng nội dung việc làm và cách tổ 

chức thực hiện chi tiết, cụ thể; ban hành văn 

bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn 

thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố tổ chức 

đợt cao điểm tuyên truyền Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh xây dựng nội dung “Hỏi đáp pháp 

luật về bầu cử” phát trên sóng truyền hình 

tỉnh trong mục “Tìm hiểu pháp luật”; tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Tư pháp (http://sotuphap.backan.gov.vn); 

tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 

giới thiệu văn bản pháp luật mới vào ngày 

17/3/2016, qua đó đã giới thiệu Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố; đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức đi kiểm 

tra việc tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại 

một số địa phương…

PV: Từ nay đến ngày bầu cử thời gian 

không còn dài, đồng chí hãy cho biết 

những nhiệm vụ cần thực hiện của đơn vị 

trong thời gian này?

Đ/c Lường Đức Thắng:

Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt các văn 

bản chỉ đạo, văn bản pháp luật về bầu cử 

đến công chức, viên chức, người lao động 

trong đơn vị, để mọi người đều hiểu rõ, 

nắm vững ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu 

cử; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch của Sở Tư pháp về việc tuyên 

truyền về cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2016 - 2021.

PV: Cảm ơn đồng chí!
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Ngày 22 tháng 5 tới đây, toàn dân ta đi bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của 

Nhân dân trong công cuộc xây dựng nhà nước 

pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 

sạch, vững mạnh.

Nhân sự kiện trọng đại - Ngày hội toàn dân 

thể hiện quyền làm chủ của mình - một trong 

những quyền thiêng liêng mà lúc sinh thời Hồ 

Chủ tịch kiên trì phấn đấu quên mình vì dân, vì 

nước để cho ai cũng được thực hiện quyền bầu 

cử, chúng ta cùng ôn lại một vài câu chuyện 

của Người về công tác bầu cử với mong muốn:  

Toàn Đảng, toàn dân ta sẽ thực hiện thành 

công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2016 - 2021.

Trong cuộc đời mình, Bác Hồ là ứng cử viên 

đồng thời, cũng là cử tri đi bầu cử 3 nhiệm kỳ 

Quốc hội, gồm: Quốc hội khóa I (1946 - 1960), 

Quốc hội khóa II (1960 - 1964) và Quốc hội khóa 

III (1964 - 1971). Ở cương vị ứng cử viên hay cử 

tri, Bác đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng 

dân tộc về tinh thần, trách nhiệm của một người 

công dân đối với đất nước.

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, 

trong hoàn cảnh chính quyền non trẻ gặp muôn 

vàn khó khăn, cùng một lúc phải chống lại thù 

trong giặc ngoài và giặc đói giặc dốt, Bác Hồ vẫn 

đề nghị Chính phủ lâm thời tổ chức sớm cuộc 

Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu.

Tại cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu 

tiên (Quốc hội khoá I) năm 1946, Thủ đô Hà Nội 

là nơi Bác Hồ ra ứng cử. Gần đến ngày bầu cử, 

có 118 vị là Chủ tịch Ủy ban Hành chính đã công 

bố một bản đề nghị “Yêu cầu Cụ Hồ Chí Minh 

không phải ra ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử 

sắp tới. Chúng tôi ủng hộ và suy tôn vĩnh viễn Cụ 

Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà”. Đây cũng là nguyện vọng của đông 

đảo nhân dân ta. Mặc dù vậy, Bác Hồ đã viết một 

bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng 

bào cho Người thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

người công dân. Bức thư có đoạn viết: “Tôi là 

công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Nên tôi không thể vượt qua thể lệ của cuộc Tổng 

tuyển cử đã định”.

Trước ngày Tổng tuyển cử một hôm, tại khu 

Việt Nam học xá (nay là khu vực Trường Đại học 

Bách Khoa, Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh dự mít 

tinh của hơn hai vạn đồng bào Hà Nội ủng hộ 

cuộc bầu cử Quốc hội.
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Tại cuộc mít tinh, Người nói: “Làm việc bây 

giờ là hy sinh, là phấn đấu quên lợi ích riêng mà 

nghĩ lợi ích chung. Những ai muốn làm quan cách 

mạng thì nhất định không bầu”.

Trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 

khoá I, Người đã trúng cử với số phiếu rất cao. 

Khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khoá I tín nhiệm 

bầu vào vị trí Chủ tịch Chính phủ kháng chiến, 

Người phát biểu: “Tôi tuyệt nhiên không ham 

muốn công danh, phú quý chút nào. Bây giờ phải 

gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác, thì 

tôi phải gắng làm, cũng như mọi người lính vâng 

lệnh Quốc dân ra trước mặt trận”.

Là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam 

độc lập, Quốc hội khoá I đánh dấu bước phát 

triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. Do 

điều kiện đất nước bị chia cắt, nhiệm kỳ hoạt 

động của Quốc hội khoá I kéo dài từ tháng 

1/1946 đến tháng 5/1960. Thông qua 12 kỳ họp, 

đặc biệt là hoạt động của Ban Thường trực Quốc 

hội, luôn có mặt bên cạnh Chính phủ để chỉ đạo 

công tác kháng chiến - kiến quốc; xây dựng Hiến 

pháp, Luật Cải cách ruộng đất; đàm phán, ký kết 

và đấu tranh thi hành Hiệp định Giơ ne vơ; khôi 

phục kinh tế miền Bắc, Quốc hội khóa I đã góp 

phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng 

lẫy, giải phóng và đưa miền Bắc bước vào thời 

kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, chi viện cho công 

cuộc giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất 

đất nước. 

Đúng 14 năm sau, sáng 15/4/1960, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu tại phiên 

bế mạc kỳ họp thứ 12 Quốc hội khoá I. Sau khi 

nêu lên: “Quốc hội ta là Quốc hội dân chủ đầu tiên 

ở vùng Đông Nam châu Á, cũng là Quốc hội đầu 

tiên của các nước thuộc địa cũ được độc lập tự do”, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những cống hiến 

của Quốc hội khoá I suốt 14 năm và khẳng định: 

“Quốc hội ta đã hết lòng vì dân, vì nước, đã làm 

tròn một cách vẻ vang nghĩa vụ của người đại biểu 

của dân”. Người cảm ơn Quốc hội khóa I và tin 

chắc rằng Quốc hội khóa II của chúng ta sẽ đưa 

hết tinh thần và lực lượng để tiếp tục đẩy mạnh 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 

và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, xây 

dựng một nước Việt Nam thống nhất, hòa bình, 

độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Cùng năm 1960 ấy, ngày 24/4, phát biểu tại 

cuộc mít tinh của nhân dân Thủ đô chào mừng 

các vị ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ra mắt 

cử tri Thủ đô, sau khi cảm ơn đồng bào đã nhất 

trí yêu cầu Người và các vị khác ra ứng cử vào 

Quốc hội khoá II, Người đã nêu lên tính chất 

dân chủ của Luật Bầu cử, giá trị cao quý của lá 

phiếu cử tri và tin tưởng rằng những cử tri sáng 

suốt sẽ bầu ra được một Quốc hội có những đại 

biểu thật xứng đáng. Người thay mặt các ứng 

cử viên hứa với đồng bào: “Những người được 

cử vào Quốc hội khoá II sẽ luôn luôn cố gắng để 

xứng đáng là những người đầy tớ trung thành của 

đồng bào, những đại biểu cần, kiệm, liêm, chính, 

chí công, vô tư, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, 

phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội”.

Sự tôn trọng, dân chủ, nghiêm túc thực 

hiện quyền và nghĩa vụ công dân của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh còn thể hiện ở việc làm rất nhỏ của 

công tác bầu cử. Đồng chí Hoàng Hữu Kháng, 

cận vệ của Bác Hồ, sau này là Cục trưởng cục 

Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an) 
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kể lại: Chiều 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đi bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã, 

Người bỏ phiếu tại hòm phiếu số 6, Tiểu khu 1, 

Khu phố Ba Đình, Hà Nội đặt tại Nhà thuyền (Hồ 

Tây). Khi Bác đến, tổ bầu cử có ý cho mọi người 

dừng lại để Bác bầu cử trước. Thấy vậy, Người 

nói thẳng thắn: “Ai đến trước, bầu trước; Bác đến 

sau, Bác chờ”. Sau đó, Người đã gương mẫu chờ 

đến lượt mình mới lấy lá phiếu và bầu cử. Nghĩa 

vụ là vậy, còn về “quyền” Bác cũng kiên quyết thực 

hiện đúng quyền của mình. Bác yêu cầu đưa lý lịch 

những người ứng cử để Người cân nhắc lựa chọn.

Một nhà báo định chụp ảnh Bác đang bầu 

cử, Người đã lấy tay che lá phiếu và ngăn lại: 

“Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu 

kín của cử tri. Phải tôn trọng cử tri. Phải tôn trọng 

tự do và bí mật của công dân!”.

Sau khi bỏ phiếu xong, ra về đến Phủ Chủ 

tịch, Bác xuống xe quay sang hỏi đồng chí 

Hoàng Hữu Kháng: “Chú có biết vì sao Nguyễn Hải 

Thần bị nhân dân khinh ghét không? Năm 1945, 

mỗi lần Nguyễn Hải Thần đi đâu bọn lính bảo vệ 

ông ta ngồi trên xe tay lăm lăm súng lưỡi lê tuốt 

trần và còn đặt khẩu đại liên diễu võ giương oai, 

trông rất lố lăng”.

Nghe Bác hỏi đồng chí Hoàng Hữu Kháng 

chột dạ và cảm thấy cuộc bảo vệ hôm đó có điều 

gì sơ suất khiến Bác không hài lòng. Sau này đồng 

chí bảo vệ tiếp cận ngồi cùng xe Bác nói lại, khi 

Bác đến nơi bỏ phiếu, nhìn thấy vắng cử tri, Bác 

không vui. Bác muốn như mọi người dân bình 

đẳng khi đi thực hiện quyền làm chủ của mình.

Ôn lại những câu chuyện của Bác Hồ kính 

yêu trong công tác bầu cử, học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta càng 

tâm niệm, nguyện ra sức học tập, rèn luyện và 

công tác, phấn đấu không mệt mỏi đi theo con 

đường mà Người đã chọn, quyết tâm cùng toàn 

Đảng, toàn dân tổ chức thành công cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát 

động một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong 

toàn Đảng, toàn dân, thông qua cuộc bầu cử lần 

này làm dấy lên phong trào thi đua xây dựng 

cơ quan quyền lực cao nhất của Nhân dân, xây 

dựng các cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung 

ương đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, 

đủ sức đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trên 

đường hội nhập vì mục tiêu “Dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

    LỆ TrANG (st)
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Để đảm bảo cho quyền tự quyết của mỗi cử 
tri qua lá phiếu khi tham gia bầu cử - một 

trong những nguyên tắc bỏ phiếu được quy định 
trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân năm 2015 là: “Cử tri phải tự 
mình đi bầu cử, không được nhờ người khác 
bầu cử thay”.

Những kỳ bầu cử gần đây, ở nhiều địa 
phương với nhận thức về vai trò bầu cử của cử 
tri ngày càng được nâng cao, tình trạng “bầu 
hộ, bầu thay” đã từng bước được kiểm soát và 
giảm. Xong, qua kết quả khảo sát người dân do 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
và Tổ chức Oxfam tiến hành từ tháng 1- 3/2015 ở 
3 tỉnh Hòa Bình, Quảng trị, Ninh Thuận cho thấy 
tình trạng đi bầu thay, tức là một người bỏ phiếu 
thay cho tất cả các thành viên trong gia đình là 
rất phổ biến. Cũng tiến hành một nghiên cứu 
tương tự ở 3 tỉnh Thái nguyên, Bình Định, Vĩnh 
Long, Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao 
năng lực cho phụ nữ (thuộc Hội khuyến khích 
và hỗ trợ giáo dục Việt Nam) nhận được kết quả 
1/3 số người được hỏi nói họ không tự đi bầu mà 
nhờ người khác bầu hộ (theo Báo Pháp luật Việt 
Nam số 92 (6.344) ngày 01/4/2016). Kết quả này 
không hoàn toàn phản ánh tình trạng chung, 
nhưng cũng cho thấy tình trạng “bầu hộ, bầu 
thay” là có, nên cần có giải pháp để khắc phục 
trong cuộc bầu cử tới.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
đạt kết quả, các cấp, các ngành, các địa phương 
cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
với các nội dung trọng tâm, chủ yếu nhằm tăng 
cường hơn nữa nhận thức của người dân về bầu 
cử và quyền “mỗi người một phiếu” trong bầu cử 
các cấp để tình trạng “bầu hộ, bầu thay” không 

còn diễn ra, giúp cử tri hiểu đúng và đủ các quy 
định về nguyên tắc bỏ phiếu được quy định 
trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân, đó là: 

1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại 
biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND 
tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân. 

2. 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 này; khi bầu cử 
phải xuất trình thẻ cử tri.

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

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

Khi cử tri hiểu đúng và đủ các quy định về 
nguyên tắc bỏ phiếu sẽ kịp thời khắc phục và 
tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tình trạng “bầu hộ, 
bầu thay” trong công tác bầu cử, góp phần vào 
thành công của 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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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 to lớn, có ý nghĩa 

quan trọng, là đợt vận động 

và sinh hoạt dân chủ sâu rộng 

trong mọi tầng lớp nhân dân. 

Cùng với triển khai các công 

việc liên quan, công tác tuyên 

truyền cho cuộc bầu cử có vai 

trò rất quan trọng. Thông qua 

tuyên truyền nhằm giúp cho 

cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân trong tỉnh nhận 

thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, 

tầm quan trọng của cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 

2021; làm cho mọi cử tri nắm 

vững quyền và nghĩa vụ, trách 

nhiệm của công dân trong bầu 

cử, ứng cử, tiêu chuẩn của đại 

biểu, lựa chọn được những đại 

biểu đủ đức, đủ tài xứng đáng 

đại diện cho ý chí, nguyện 

vọng của nhân dân bầu vào 

Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân các cấp. 

Để công tác thông tin 

tuyên truyền về cuộc bầu 

cử Quốc hội khóa XIV và Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả 

cao, Tiểu ban Chỉ đạo công tác 

thông tin tuyên truyền và vận 

động bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2016 - 2021 của tỉnh đã họp 

(ngày 04/3/2016) bàn thống 

nhất những nội dung quan 

trọng cần thực hiện trong thời 

gian tới. Theo đó, việc tuyên 

truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XIV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 bám sát 

theo định hướng chỉ đạo của 

Trung ương và của Tỉnh ủy, 

chia làm 3 đợt: Trước, trong 

và sau cuộc bầu cử. Đợt một 

từ nay đến ngày 15/4/2016, 

đợt hai từ ngày 16/4  đến ngày 

22/5/2016, và đợt 3 từ ngày 

23/5 đến ngày 10/6/2016. Nội 

dung tuyên truyền tập trung 

Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền và vận động                 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp triển khai nhiệm vụ.
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nêu rõ mục đích, ý nghĩa của 

cuộc bầu cử; các văn bản 

hướng dẫn về cuộc bầu cử của 

Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội 

đồng bầu cử; sự ủng hộ của 

nhân dân đối với Đảng, Nhà 

nước; về chương trình hành 

động của các ứng cử đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

các cấp; kết quả bầu cử. Hình 

thức tuyên truyền đa dạng, 

phong phú nhằm mang lại hiệu 

quả cao nhất đến với cử tri.

Hiện nay, các sở, ngành, 

đơn vị, địa phương trong toàn 

tỉnh cũng đang tập trung cho 

nội dung này. Sở Thông tin 

và Truyền thông phối hợp với 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ 

đạo, hướng dẫn các cơ quan 

báo chí tập trung tuyên truyền 

cho công tác bầu cử; đồng 

thời cũng chủ động cung cấp 

thông tin cho các cơ quan báo 

chí về những nội dung cần 

thiết về bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp. Đây chỉ là một 

trong những hoạt động chính 

của Sở Thông tin và Truyền 

thông nhằm phục vụ cho 

công tác bầu cử sắp tới. Thời 

gian đến cuộc bầu cử không 

còn dài, để công tác thông tin 

tuyên truyền đạt hiệu quả cao 

nhất, Sở Thông tin và Truyền 

thông giao trách nhiệm cụ thể 

cho từng phòng, từng cán bộ, 

trong đó có những nội dung 

quan trọng là: Chuẩn bị cho 

các buổi họp báo về bầu cử, 

tiếp nhận và tổ chức triển lãm 

ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

xây dựng chương trình truyền 

thanh, in sao các đĩa CD (bằng 

cả tiếng Mông, Dao) gửi phát 

sóng trên các trạm truyền 

thanh xã/phường/thị trấn.

Theo hướng dẫn, chỉ đạo 

của cấp trên, từ cuối tháng 2, 

Báo Bắc Kạn bắt đầu đẩy mạnh 

tuyên truyền về bầu cử với 

việc mở chuyên mục “Tiến tới 

ngày bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021”, đăng tải 

các tin, bài phản ánh về hoạt 

động của Ủy ban Bầu cử tỉnh, 

công tác chuẩn bị cho bầu cử 

của các cấp, ngành, đơn vị, 

địa phương, cùng các văn bản 

pháp luật, các hướng dẫn, chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh 

liên quan đến công tác bầu cử. 

Vào giữa tháng ba, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh mở 

chuyên mục riêng nhằm đẩy 

mạnh đưa những nội dung 

thông tin về bầu cử Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân các cấp 

đến đông đảo người xem.

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cũng đã và đang tập 

trung cho công tác bầu cử 

Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân các cấp, trong đó có công 

tác tuyên truyền bầu cử. Từ nay 

đến sau ngày bầu cử, dự kiến 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sẽ tổ chức khoảng 20 buổi biểu 

diễn văn hóa nghệ thuật, 30 

buổi tuyên truyền của Trung 

tâm Văn hóa với nội dung đa 

dạng, phong phú, trong đó 

chú trọng đến công tác tuyên 

truyền bầu cử. Đặc biệt, với 

hàng trăm buổi chiếu phim lưu 

động đến với đồng bào vùng 

cao, kết hợp với tuyên truyền 

về đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước, trong 

đó có nội dung về bầu cử sẽ là 

cách làm hiệu quả góp phần 

nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của đồng bào với Ngày 

hội lớn của đất nước. 

Các sở, ngành, đơn vị, 

địa phương khác tùy theo đặc 

điểm, tình hình của mình cũng 

đang tích cực thông tin tuyên 

truyền nhằm tạo sự thành 

công cho ngày bầu cử sắp tới./.

XUÂN NGHIỆP
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Hội đồng bầu cử quốc gia là một thiết 

chế độc lập lần đầu tiên được Hiến định 

trong Hiến pháp năm 2013, góp phần hạn 

chế những bất cập trong cơ chế tổ chức, 

quản lý bầu cử và nhằm phát huy hơn nữa 

quyền làm chủ của người dân. Tại Điều 117 

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Hội đồng 

bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành 

lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc 

hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng 

bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch và các Ủy viên. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền 

hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số 

lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do 

luật định”. 

Như vậy, chức năng chủ yếu của Hội 

đồng bầu cử quốc gia là tổ chức bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp, bảo đảm các cuộc bầu cử được 

tiến hành theo đúng nguyên tắc phổ thông, 

bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín… Điều 

này góp phần tăng cường các cơ chế kiểm 

soát quyền lực nhà nước và xây dựng Nhà 

nước pháp quyền của nhân dân, do nhân 

dân và vì nhân dân, nhằm phát huy hơn 

nữa bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ 

nghĩa, quyền làm chủ của người dân. Mặt 

khác, góp phần khắc phục những hạn chế, 

bất cập của cơ chế tổ chức, quản lý bầu cử 

hiện nay. 

Để khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, 

độc lập của Hội đồng bầu cử quốc gia, Hiến 

pháp đã quy định: Hội đồng bầu cử quốc 

gia do Quốc hội thành lập, không phải do 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập như 

trước đây. Việc thành lập Hội đồng bầu cử 

quốc gia là do Quốc hội bầu trực tiếp, vì 

đây là một tổ chức độc lập nhằm đảm bảo 

tính khách quan. Hội đồng bầu cử quốc gia 

sẽ trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của 

cử tri cũng như độc lập trong việc phối hợp 

với các cơ quan chức năng giới thiệu ứng 

cử viên đảm bảo tiêu chuẩn. Hội đồng bầu 

cử quốc gia đại diện nhiều thành phần như 

thanh niên, phụ nữ, Mặt trận và các cơ quan 

lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ngay cả khi 

nếu có đề bạt, khiếu nại, tố cáo của cử tri hay 

nhân dân về công tác bầu cử sẽ được giải 

quyết một cách nhanh chóng, kịp thời, đảm 

bảo khách quan, công khai, minh bạch. Mặt 

khác, Hội đồng bầu cử quốc gia phải chịu 

trách nhiệm trước Quốc hội về việc thực thi 

các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật 

định. Cơ chế chịu trách nhiệm của Hội đồng 

bầu cử quốc gia được thể hiện ở chế độ báo 

cáo định kỳ và đột xuất của Hội đồng bầu cử 

trước Quốc hội. Hội đồng bầu cử quốc gia 
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phải được tổ chức và hoạt động theo nguyên 
tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số. 
Chính vì vậy, các thành viên của Hội đồng 
bầu cử quốc gia phải do Quốc hội bầu. 

Để cụ thể hóa quy định này của Hiến 
pháp, Điều 12 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 
quy định rõ về cơ cấu, tổ chức của Hội đồng 
bầu cử quốc gia, theo đó: 

“1. Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội 
thành lập, có từ mười lăm đến hai mươi mốt 
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. 

2. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do 
Quốc hội bầu, miễn nhiệm theo đề nghị của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các Phó Chủ tịch 
và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do 
Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch 
Hội đồng bầu cử quốc gia. 

3. Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập các 
tiểu ban để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong từng lĩnh vực”. 
(Theo Nghị quyết số 105/2015/QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII, 
thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm 21 
thành viên. Ngày 31/3/2016, Quốc hội đã bầu 
bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc 
hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thay ông 
Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Chủ tịch Quốc hội 
và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia).

Ngoài ra, để khẳng định và phát huy vai 

trò độc lập của Hội đồng bầu cử quốc gia, 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân năm 2015 (từ Điều 13 

đến Điều 20) quy định một cách cụ thể về 

nguyên tắc hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn 

chung; nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc hội; nhiệm vụ, 

quyền hạn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn 

công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; 

nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; mối 

quan hệ công tác; bộ máy giúp việc và kinh 

phí hoạt động; thời điểm kết thúc nhiệm vụ 

của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Với nhiệm vụ, quyền hạn chung là: Tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo công tác 

thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; 

chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội trong cuộc bầu cử; kiểm tra, đôn 

đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; quy 

định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu 

phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các 

mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác 

bầu cử. Có thể thấy, Hội đồng bầu cử quốc 

gia đã cụ thể hóa các quy định của Hiến 

pháp năm 2013 và là cơ quan chịu trách 

nhiệm chung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên toàn 

quốc, qua đó đảm bảo công tác bầu cử được 

tổ chức thống nhất, đồng bộ, khách quan, 

công khai, minh bạch và góp phần phát huy 

quyền làm chủ của người dân./.

NGỌC LÂM
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Ngày 22/5/2016, cử tri 

cả nước sẽ đi 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 đại 

biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 

sự kiện chính trị có ý nghĩa 

quan trọng của đất nước. 

Cuộc bầu cử được tổ chức 

sau khi Đại hội lần thứ XII của 

Đảng kết thúc thắng lợi như 

một minh chứng cho tinh 

thần dân chủ của Đại hội 

đang lan tỏa trong xã hội.

Nói về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vĩ đại từng khẳng định: “Lá 

phiếu của người cử tri tuy 

khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng 

giá trị của nó thì vô cùng to 

lớn. Nhân dân ta đã trải qua 

biết bao gian khổ, hy sinh 

biết bao nhiêu xương máu 

trong cuộc cách mạng đánh 

thực dân và phong kiến mới 

giành được nó. Nó chứng tỏ 

chế độ dân chủ và tự do của 

Nhà nước ta và quyền làm 

chủ thật sự của mỗi công 

dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu 

trong cuộc tổng tuyển cử 

vừa là quyền lợi quý báu, 

vừa là nghĩa vụ thiêng liêng 

của mỗi cử tri. Phải đi bỏ 

phiếu để tự mình lựa chọn 

những người xứng đáng 

thay mặt cho mình trong 

Quốc hội.”

Vì vậy, mỗi cử tri cần 

phải nắm vững tiêu chuẩn 

đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân để sáng 

suốt 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 và 

vì Nhân dân./.

 ĐỒNG LAN
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Thực hiện 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, 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, ngày 27/01/2016, 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 136/QĐ-UBND về việc thành lập 
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 
XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, thành lập Ủy ban bầu cử 
đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 với 25 thành viên. Ông Lý 
Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch; Phó Chủ 
tịch Ủy ban bầu cử gồm: Bà Phương Thị 
Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Đỗ Thị Minh 
Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh; ông Vi Hồng Dương - Tỉnh 
ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông 
Văn Phúc Thụ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 
Nội vụ (Ngày 14/3/2016, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 333/QĐ-UBND về việc 
thay đổi thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
chỉ định: Ông Ma Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, 
Giám đốc Sở Nội vụ thay ông Văn Phúc Thụ; 
ông Lý Quang Vịnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQVN tỉnh Bắc Kạn thay ông Vi Hồng 
Dương chuyển đơn vị công tác khác). Các 
ủy viên khác là lãnh đạo của các sở, ban, 
ngành, đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, 
Thường trực HĐND tỉnh, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài 
chính, Thanh tra tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, 
Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội 
khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 
tại Điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. 
Các thành viên của Ủy ban bầu cử được 
sử dụng cán bộ, công chức thuộc quyền 
giúp việc khi triển khai thực hiện nhiệm 
vụ theo phân công./.

THANH THÚY
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Theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 
03/3/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia, 

trong cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV. Tỉnh Bắc Kạn có 02 đơn vị 
bầu cử Quốc hội khóa XIV với số đại biểu được 
bầu là 06. Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các 
huyện: Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì và Pác Nặm với số 
đại biểu Quốc hội được bầu là 03; đơn vị bầu cử 
số 2 gồm thành phố Bắc Kạn và các huyện: Bạch 
Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới với số đại biểu Quốc 
hội được bầu là 03.

Theo Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 
29/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc ấn 
định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các 
đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi 
đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên địa bàn toàn 
tỉnh có 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh với tổng số đại biểu được bầu là 50. Cụ 
thể,  đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Hà Hiệu, Chu 
Hương, Yến Dương, Mỹ Phương, Địa Linh, Bành 
Trạch, Phúc Lộc, Thượng Giáo và thị trấn Chợ Rã 
thuộc huyện Ba Bể với số đại biểu HĐND tỉnh 
được bầu là 04; đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: 
Khang Ninh, Nam Mẫu, Quảng Khê, Cao Thượng, 
Cao Trĩ, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc thuộc huyện Ba Bể 
với số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 03; đơn 
vị bầu cử số 3 gồm các xã: Cao Sơn, Vũ Muộn, 
Sỹ Bình, Tú Trĩ, Vi Hương, Phương Linh, Hà Vị, Lục 
Bình và thị trấn Phủ Thông thuộc huyện Bạch 
Thông với số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 03; 
đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Quang Thuận, Đôn 
Phong, Dương Phong, Mỹ Thanh, Cẩm Giang, 
Nguyên Phúc, Quân Bình, Tân Tiến thuộc huyện 
Bạch Thông với số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 
là 03; đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã, phường: 
Dương Quang, Nông Thượng, phường Sông cầu 
và phường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc thành 
phố Bắc Kạn với số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 
là 03; đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Huyền 

Tụng, Xuất Hóa, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên thuộc 
thành phố Bắc Kạn với số đại biểu HĐND tỉnh 
được bầu là 03; đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: 
Bằng Phúc, Phương Viên, Rã Bản, Đông Viên, 
Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Phong Huân, Bình 
Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng và K380 
thuộc huyện Chợ Đồn với số đại biểu HĐND tỉnh 
được bầu là 04; đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: 
Ngọc Phái, Nam Cường, Bản Thi, Xuân Lạc, Tân 
Lập, Yên Thượng, Yên Thịnh, Quảng Bạch, Đồng 
Lạc và thị trấn Bằng Lũng thuộc huyện Chợ Đồn 
với số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 04; đơn vị 
bầu cử số 9 gồm các xã: Nông Hạ, Nông Thịnh, 
Tân Sơn, Cao Kỳ, Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp, 
Hòa Mục thuộc huyện Chợ Mới với số đại biểu 
HĐND tỉnh được bầu là 03; đơn vị bầu cử số 10 
gồm các xã: Thanh Bình, Yên Hân, Yên Cư, Bình 
Văn, Như Cố, Quảng Chu, Yên Đĩnh và thị trấn 
Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới với số đại biểu 
HĐND tỉnh được bầu là 03; đơn vị bầu cử số 11 
gồm các xã: Lam Sơn, Văn Minh, Kim Lư, Lương 
Hạ, Vũ Loan, Văn Học, Lương Thành, Ẩn Tình, 
Cường Lợi, Lạng San, Lương Thương, Kim Hỷ và 
thị trấn Yến Lạc thuộc huyện Na Rì với số đại biểu 
HĐND tỉnh được bầu là 04; đơn vị bầu cử số 12 
gồm các xã: Liêm Thủy, Đổng Xá, Xuân Dương, 
Dương Sơn, Côn Minh, Quang Phong, Hữu Thác, 
Hảo Nghĩa, Cư Lễ thuộc huyện Na Rì với số đại 
biểu HĐND tỉnh được bầu là 03; đơn vị bầu cử 
số 13 gồm các xã: Thượng Quan, Thuần Mang, 
Hương Nê, Lãng Ngâm, Trung Hòa, Cốc Đán, 
Thượng Ân, Bằng Vân, Đức Vân, Vân Tùng và thị 
trấn Nà Phặc thuộc huyện Ngân Sơn với số đại 
biểu HĐND tỉnh được bầu là 05; đơn vị bầu cử số 
14 gồm các xã: Nghiên Loan, An Thắng, Xuân La, 
Bộc Bố, Giáo Hiệu, Công Bằng, Bằng Thành, Cao 
Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn thuộc huyện Pác Nặm 
với số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 05./.

NGUYỄN DIỄM
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Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 

04/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 

ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước năm 2016. Ngày 

17/3/2016, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn tổ 

chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới. 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí 

Lường Đức Thắng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 

Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh, cùng các đại biểu 

là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 

tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố và các báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 

báo cáo viên pháp luật của Công an tỉnh, Sở Tư 

pháp, Sở Nội vụ giới thiệu những nội dung mới 

của 05 văn bản luật và 01 Công ước quốc tế, bao 

gồm: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Trưng cầu 

ý dân năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 

2014; Bộ luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Dân sự 

năm 2015; Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị, đồng thời, quán triệt Quyết định 

số 2189/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch triển 

khai Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025. 

Đây là những văn bản pháp luật quan trọng, liên 

quan mật thiết đến công tác quản lý, hoạt động 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và đời 

sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lường Đức 

Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố, ngay sau hội nghị, khẩn trương xây 

dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng và kịp thời các văn 

bản pháp luật này đến cán bộ, công chức, viên 

chức trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân 

dân tại địa phương mình để các văn bản pháp 

luật thực sự đến được với người dân và đi vào 

thực tế cuộc sống, đặc biệt là Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

năm 2015, qua đó thực hiện tốt công tác bầu cử 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra 

vào ngày 22/5/2016./.

ĐINH ĐIỂN
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Ngày 12/4/2016, Sở Tư pháp 

tổ chức Hội nghị quán 

triệt các văn bản về bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

tới toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động thuộc 

Sở. Đồng chí Lường Đức Thắng 

- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư 

pháp chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội 

nghị đã được nghe các đồng 

chí Báo cáo viên pháp luật của 

Sở giới thiệu những nội dung 

cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân năm 2015 và quán 

triệt, phổ biến một số văn bản 

như Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 

15/01/2016 của Tỉnh ủy Bắc 

Kạn về việc 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; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 28/01/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về 

việc tổ chức cuộc bầu cử  đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và 

bầu cử  đại biểu  Hội  đồng 

nhân dân các cấp, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 

22/KH-UBBC ngày 28/01/2016 

của Ủy ban bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển 
khai thực hiện công tác bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và bầu cử  đại biểu  Hội  đồng 
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 
2016 - 2021; Chỉ thị số 06/CT-
UBND ngày 29/3/2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
về tăng cường công tác đảm 
bảo an ninh trật tự, đảm bảo 
an toàn cuộc bầu cử  đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu kết luận tại Hội 
nghị, đồng chí Giám đốc Sở 
nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khoá XIV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -  
2021 là sự kiện chính trị quan 
trọng diễn ra trong thời điểm 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng thành công 
tốt đẹp. Đồng chí đề nghị các 
phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp 
tục quán triệt các văn bản chỉ 
đạo về công tác bầu cử đến 
toàn thể công chức, viên chức 
trong đơn vị mình, thực hiện 
tốt việc tuyên truyền về cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -  
2021; thực hiện tốt quyền và 
nghĩa vụ của cử tri khi tham 
gia bầu cử./.

      NGUYỄN DIỄM



18

Trong hai ngày 21 và 22/3/2016, Đoàn giám 
sát của Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân 

tỉnh do đồng chí Dương Quý Vượng - Phó Trưởng 
phụ trách làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc 
với UBND xã Bình Trung, UBND  xã Bằng Phúc 
(huyện Chợ Đồn); UBND xã Đôn Phong (huyện 
Bạch Thông) và Sở Tư pháp về thực hiện chính 
sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào 
dân tộc thiểu số tại các xã nghèo theo Quyết định 
số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 
năm 2013 đến nay.

Làm việc tại UBND các xã, Đoàn đã tiến 
hành giám sát các nội dung: Tình hình triển khai 
thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người 
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã và các 
thôn; công tác phối hợp với các cơ quan liên 
quan trong thực hiện chính sách trợ giúp pháp 
lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 
trên địa bàn xã; việc thành lập và tổ chức sinh 
hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại xã, thôn đặc 
biệt khó khăn; kết quả đạt được (số buổi được 
tuyên truyền, tập huấn, tiếp nhận tờ gấp, cẩm 
nang pháp luật, bảng thông tin, hộp tin về trợ 
giúp pháp lý; số người được thụ hưởng); tác 
động của chính sách đối với người dân. 

Làm việc tại Sở Tư pháp, Đoàn tiến hành 
giám sát các nội dung: Công tác hướng dẫn, 
triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 
theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 
của Thủ tướng Chính phủ; công tác lập dự toán 
kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 
hàng năm; kết quả thực hiện nguồn kinh phí 
được cấp; công tác thanh, quyết toán kinh phí 
thực hiện; định mức tài chính hỗ trợ đối với các 

hoạt động để thực hiện chính sách trợ giúp pháp 
lý; kết quả triển khai các hoạt động để thực hiện 
chính sách trợ giúp pháp lý hàng năm; công tác 
kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện chính sách. 

Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh đã tiến hành trợ giúp pháp lý lưu 
động tại 369 điểm của các xã nghèo và thôn bản 
đặc biệt khó khăn. Thông qua các buổi trợ giúp 
lưu động, Trung tâm đã tiếp nhận và thực hiện 
tư vấn được gần 1.700 vụ việc; tuyên truyền, 
phổ biến các văn bản pháp luật cho 12.333 lượt 
người; cấp phát miễn phí 31.626 tờ gấp thông 
tin pháp luật; lắp đặt 168 bảng thông tin trợ giúp 
pháp lý tại các xã nghèo và thôn bản đặc biệt 
khó khăn… Thông qua hoạt động trợ giúp pháp 
lý đã giúp nâng cao hiểu biết và ý thức chấp 
hành pháp luật cho người dân vùng khó khăn, 
giảm được việc khiếu kiện vượt cấp, người dân 
tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 
đồng thời, cũng giúp cán bộ địa phương giải 
quyết các vụ, việc liên quan đến pháp luật chính 
xác hơn... góp phần giữ vững ổn định chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đoàn công tác làm việc tại xã Bình Trung.
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Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-STP ngày 24/3/2016 
của Sở Tư pháp về nắm tình hình triển khai thực 

hiện Luật Hộ tịch và công tác tuyên truyền, phổ biến 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong hai ngày 05 và 
06/4/2016, Đoàn công tác của Sở Tư pháp do đồng 
chí Lường Đức Thắng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm 
Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Phòng Tư pháp các 
huyện Ba Bể và Pác Nặm; UBND các xã Khang Ninh 
(huyện Ba Bể) và Nhạn Môn (huyện Pác Nặm). 

Tại các đơn vị, Đoàn đã tiến hành nắm tình hình 
đối với việc triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và công 
tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bao gồm các nội 
dung: Việc bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch; cơ sở vật 
chất, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý 
hộ tịch, thực hiện công tác hộ tịch; công tác tuyên 
truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành các 
quy định của pháp luật về hộ tịch; việc đăng ký hộ 
tịch lưu dộng của công chức Tư pháp - Hộ tịch tại 
những khu vực người dân còn bị chi phối bởi phong 
tục, tập quán hoặc điều kiện đi lại khó khăn; việc giải 
quyết các việc đăng ký hộ tịch theo thấm quyền; việc 

công bố, niêm yết công khai các thủ tục, hồ sơ, quy 
trình đăng ký hộ tịch tại nơi tiếp nhận hồ sơ; việc xây 
dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền về 
mục đích, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các nội 
dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và 
các nội dung khác có liên quan đến cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông qua việc đi nắm tình hình tại cơ sở, Đoàn 
đã nắm được những khó khăn, vướng mắc, bất cập 
tại các địa bàn khi triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và 
công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, kịp thời có 
định hướng chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và tăng cường 
công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại 
địa phương./.

THANH THÚY

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách trợ giúp 
pháp lý vẫn còn gặp không ít khó khăn và có 
những hạn chế, đó là: nhận thức của người dân 
hạn chế; bất đồng ngôn ngữ giữa cán bộ trợ giúp 
pháp lý với người dân dẫn đến hiệu quả trợ giúp 
đôi khi chưa cao; kinh phí hỗ trợ còn thấp; đường 
giao thông đi lại khó khăn; câu lạc bộ Trợ giúp 
pháp lý của xã hoạt động chưa thường xuyên…

Đoàn giám sát đã ghi nhận kết quả đạt 
được cùng những nỗ lực của các đơn vị trong 
thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người 
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc 
biệt khó khăn. Đoàn giám sát cũng đề nghị, đối 
với Sở Tư pháp mà trực tiếp là Trung tâm trợ giúp 
pháp lý cần khắc phục những khó khăn, hạn 
chế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm 

mang lại nhiều lợi ích hơn cho các đối tượng thụ 
hưởng; đối với các xã cần thực hiện tốt một số 
công việc như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 
đến người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc 
thiểu số ở những thôn vùng cao; tăng cường sự 
phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong 
xã để thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý; có 
biện pháp nâng cao năng lực cán bộ; giải quyết 
dứt điểm, kịp thời các vụ việc đơn giản ngay từ 
cơ sở nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự ở 
địa phương. Toàn bộ kết quả của cuộc giám sát 
sẽ được Đoàn công tác báo cáo lên Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp tới./.

NGỌC LÂM
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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 trọng đại của đất nước trong 

năm 2016. Cùng với hệ thống 

chính trị trong toàn tỉnh, Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc tỉnh cũng 

đang tích cực, chủ động tham 

gia vào công tác chuẩn bị bầu 

cử, góp phần bảo đảm cuộc 

bầu cử tiến hành dân chủ, bình 

đẳng, đúng pháp luật, an toàn, 

tiết kiệm.

Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp sẽ được tiến hành vào 

ngày 22/5/2016, nhưng ngay 

từ tháng 2, Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc tỉnh đã đẩy mạnh các 

hoạt động chuẩn bị nhằm 

phục vụ tốt nhất cho sự kiện 

chính trị trọng đại này. Ngày 

01/02/2016, Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch số 57/KH-

MTTQ-BTT về thực hiện công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2016 - 2021. Kế hoạch nêu 

rõ mục đích, yêu cầu, nội dung 

và giao trách nhiệm cụ thể cho 

từng ban của Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc tỉnh. Nội dung công 

tác Mặt trận trong bầu cử gồm 

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn thực hiện một số văn bản về công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho các đại biểu.
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có: Tham gia thành lập các tổ 

chức phụ trách bầu cử; tổ chức 

các hội nghị hiệp thương; tổ 

chức hội nghị cử tri; tổ chức 

các hội nghị tiếp xúc cử tri để 

vận động bầu cử; tuyên truyền 

và tổ chức các hoạt động giám 

sát. Đặc biệt là công tác hiệp 

thương, lựa chọn, giới thiệu 

người ứng cử phải bảo đảm 

thực sự dân chủ, đúng luật, 

đúng tiến độ về thời gian quy 

định cho từng công việc và 

chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, 

thành phần, số lượng người 

được giới thiệu...

Theo quy định, công tác 

hiệp thương bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp tiến hành 

qua ba lần. Hiệp thương lần 

thứ nhất giới thiệu người ứng 

cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

và Hội đồng nhân dân tỉnh, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; hiệp 

thương lần hai lập danh sách 

sơ bộ; hiệp thương lần thứ 

ba lập danh sách chính thức 

người ứng cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh. Để công tác hiệp 

thương diễn ra đúng quy trình, 

đúng luật định, bảo đảm dân 

chủ, khách quan và đạt kết 

quả cao, Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã 

chủ động chuẩn bị tốt các điều 

kiện cho hiệp thương như: 

Chuẩn bị nội dung, chương 

trình các hội nghị của Đảng 

đoàn, Ban Thường trực về bầu 

cử; tham gia chuẩn bị dự kiến 

cơ cấu, thành phần, phân bổ 

số lượng đại biểu Hội đồng 

nhân dân cho các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị ở tỉnh và địa 

phương; chuẩn bị các văn bản 

cho hội nghị hiệp thương; tiếp 

nhận và xử lý các báo cáo của 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam các 

huyện, thành phố... Đến nay, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

đã tổ chức xong các hội nghị 

hiệp thương, lập danh sách 

chính thức những người ứng 

cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

gồm 08 người và 84 người ứng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Nhìn chung,  những người ứng 

cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều 

đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, 

thành phần, số lượng người 

được giới thiệu ứng cử của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kết 

thúc hiệp thương lần thứ ba, 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 

sẽ phối hợp với các đơn vị, địa 

phương, tổ chức hội nghị triển 

khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, 

vận động bầu cử cho những 

người ứng cử. 

Bên cạnh công tác hiệp 

thương, Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc tỉnh cũng đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ 

biến sâu rộng trong hệ thống 

Mặt trận và các tầng lớp nhân 

dân về ý nghĩa và tầm quan 

trọng của cuộc bầu cử; các quy 

định của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân. Qua đó, làm cho mọi 

công dân hiểu rõ về vị trí, vai 

trò của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân trong bộ máy nhà 

nước; về vị trí, vai trò của người 

đại biểu nhân dân; về quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm của 

công dân trong việc xây dựng 

bộ máy nhà nước trong sạch, 

vững mạnh, có hiệu lực, hiệu 

quả. Đồng thời, động viên cử 

tri tự giác, tích cực và chủ động 

tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ 

về danh sách người ứng cử, tự 

mình đi bỏ phiếu. Ngoài ra, Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc tỉnh còn 

chú trọng đến thực hiện chức 

năng giám sát đối với cuộc bầu 

cử, góp phần để cuộc bầu cử 

diễn ra dân chủ, bình đẳng, an 

toàn, đúng pháp luật./.

XUÂN NGHIỆP
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Hỏi: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày nào?

Đáp:

Ngày 14/01/2016, Uỷ 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. Theo đó, 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.

Hỏi: Tại sao nói bầu cử là quyền của 

công dân?

Đáp:

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. 

Bầu cử là một thể chế dân chủ đã có từ 

lâu. Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do 

Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân tổ chức ra 

Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền 

lực nhà nước. Thông qua bầu cử, Nhân 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.

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

Đáp: 

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.

Hỏi: Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử được quy 
định như thế nào?

Đáp:

Tính đến ngày bầu cử được công bố 

(22/5/2016), 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.  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. Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn 

cứ vào Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân 

dân để tính tuổi. 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. 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. Như vậy:

- Công dân Việt Nam sinh từ 0 giờ ngày 

22/5/1998 trở về trước có quyền bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;
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- Công dân Việt Nam sinh từ 0 giờ ngày 

22/5/1995 trở về trước có quyền ứng cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Hỏi: Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng 

những tiêu chuẩn nào? 

Đáp:

Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng 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 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.

- 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.

Hỏi: Đại biểu Hội đồng nhân dân phải 

đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Đáp:

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng 

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 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, đủ 

năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy 

tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện 

tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe 

ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Hỏi: Danh sách cử tri được lập theo 

nguyên tắc nào?

Đáp: 

Việc lập danh sách cử tri phải tuân theo các 

nguyên tắc sau đây:

-  Mọi công dân có quyền bầu cử đều được 

ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử 
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tri, trừ các trường hợp không được ghi tên, xóa 
tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri

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

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

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

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

Hỏi: Người không tự mình viết được 
phiếu bầu có được nhờ người khác viết hộ 
hay không?

Đáp:

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu 

thì được 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. Khi cử tri 

viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành 

viên Tổ bầu cử.

Hỏi: Cử tri có được bầu cử thay không?

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.

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được 

nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp cử 

tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ 

người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, 

khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được 

thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu 

đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận 

phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri 

là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành 

biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ 

chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người 

đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử 

mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm 

giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và 

thực hiện việc bầu cử.

BBT
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Để kịp thời động viên các tập thể và cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 

- 2021, tạo không khí phấn khởi góp phần thi 

đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội địa phương năm 2016, ngày 

29/02/2016, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn 

số 289/HD-SNV hướng dẫn 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 trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Nội dung thi đua: Tổ chức tuyên truyền 

về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều 

hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu 

quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ                      

2016 - 2021; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác bầu cử. Ban hành văn bản chỉ đạo, 

xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân 

công nhiệm cụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức 

thực hiện việc bầu cử; tổ chức cuộc bầu cử theo 

đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri 

đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ 

cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, 

tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong 

và sau ngày bầu cử.

2. Đối tượng khen thưởng: Tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021.

3. Hình thức khen thưởng: Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen cấp tỉnh, 
Trung ương; Giấy khen.

4. Tiêu chuẩn khen thưởng
- Đối với tập thể:
Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền về công 

tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức 
thích hợp, đa dạng, phong phú, có hiệu quả; Tổ 
chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt tốt Luật 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Công tác tổ chức:  Lãnh đạo tốt công tác 
nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh 
đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công 
tác cán bộ. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu 
cử, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành 
viên Tổ bầu cử và triển khai tốt nhiệm vụ được 
giao. Thực hiện tốt các bước của quy trình hiệp 
thương đảm bảo dân chủ, đúng luật.

Việc triển khai thực hiện công tác bầu cử: Có 
kế hoạch triển khai về công tác bầu cử đảm bảo 
dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm; phát 
động đợt thi đua chào mừng cuộc bầu cử (có nội 
dung, biện pháp, tổng kết); tổ chức tốt các cuộc 
tiếp xúc với cử tri; lập, niêm yết đúng danh sách 
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cử tri và niêm yết tiểu sử ứng cử viên đại biểu 
Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp chính xác, theo đúng quy định của 
biểu mẫu, không để sai xót; tổ chức tiếp xúc cử 
tri, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên. Giải quyết kịp 
thời, chính xác các đơn thư khiếu tố của cử tri.

Tổ chức tốt ngày bầu cử:  Chuẩn bị tốt địa 
điểm bầu cử, trang trí khu vực bỏ phiếu và phòng 
bỏ phiếu trang nghiêm theo đúng quy định, tạo 
điều kiện thuận lợi để cử tri đi bỏ phiếu;  đảm 
bảo cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 98% trở lên; có số 
phiếu bầu hợp lệ đạt 98% trở lên trên tổng số cử 
tri đi bầu; bầu đúng, đủ số lượng đại biểu theo 
quy định (không phải bầu lại, bầu thêm); làm tốt 
công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, 
chính xác, kịp thời theo quy định;

Phân bổ, sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng chế 
độ và quyết toán đúng thời gian quy định. Không 
để xảy ra khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử.

- Đối với cá nhân: 
Những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện và người phục vụ tốt công tác 
bầu cử ở các cấp. Có giải pháp tích cực mang 
lại hiệu quả cao trong quá trình chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện công tác bầu cử tại địa phương, đơn 
vị. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao 
trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.

5. Số lượng khen thưởng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được 

xét tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 
biểu xuất sắc trong công tác bầu cử trên địa bàn 
tỉnh. Số lượng: 05 tập thể và 03 cá nhân.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác bầu cử: Mỗi sở, 
ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trực tiếp tham 
gia công tác bầu cử lựa chọn không quá 01 

tập thể; 02 cá nhân. Mỗi huyện, thành phố lựa 
chọn không quá 05 tập thể; 08 cá nhân (kể cả 
cấp xã).

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành 
phố tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử (tiêu 
chuẩn, số lượng do địa phương quy định).

Hướng dẫn nêu rõ tiền thưởng kèm theo các 
quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, 
thành phố được trích từ nguồn kinh phí chi cho 
hoạt động của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021. Mức chi khen thưởng thực hiện theo 
các quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử các 
cấp lựa chọn, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng 
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác bầu cử. Phòng Nội vụ các huyện, 
thành phố, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp 
danh sách, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, thành phố, tỉnh khen 
thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng 
của đơn vị trình khen; Biên bản họp Ủy ban bầu 
cử cấp trình khen; Danh sách trích ngang, bản 
tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề 
nghị khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen của 
các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị gửi 
về Sở Nội vụ trước ngày 05/6/2016. Trong quá 
trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề 
nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các 
cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để kịp 

thời xem xét, giải quyết./.

BBT
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Trên cơ sở kế thừa những quy định của Luật 
Bầu cử đại biểu Quốc hội năm  2010 và Luật 

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 
và để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, ngày 
26/5/2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông 
qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13. Luật gồm 
10 chương, 98 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/9/2015. Luật  Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 đã sửa đổi, 
bổ sung những vấn đề thiết yếu nhất về công 
tác tổ chức bầu cử, khi tiến hành bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 
đặc biệt là các điểm mới cơ bản sau:

Thứ nhất, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định 
quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định việc bầu 
cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian 
giữa nhiệm kỳ; quyết định, thành lập Hội đồng 
bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội 
thay vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội như trước 
đây (Khoản 1 Điều 4). Ngày bầu cử phải là ngày 
chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 
ngày trước ngày bầu cử trong khi Luật cũ là 105 
ngày (Điều 5).  Việc tăng thêm 10 ngày nhằm tạo 
điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành 
các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là 
đảm bảo các bước trong quy trình hiệp thương 
được tốt hơn.

Thứ hai, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định 
số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu 

ứng cử đại biểu Quốc hội do Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng 
dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% 
tổng số người trong danh sách chính thức những 
người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc 
thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch 
Ban Chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người 
trong danh sách chính thức những người ứng cử 
đại biểu Quốc hội là phụ nữ (Khoản 2 và 3 Điều 8). 

Thứ ba, thể chế hóa quy định về Hội đồng 
bầu cử Quốc gia được quy định trong Hiến pháp 
năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định Hội 
đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập 
(Luật cũ gọi là Hội đồng bầu cử ở Trung ương 
do Uỷ ban thường vụ Quốc hội thành lập). Luật 
quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
bầu cử quốc gia theo hướng cơ bản kế thừa 
của Hội đồng bầu cử Trung ương và bổ sung 
thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn. Cụ thể, có 
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3 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn: nhiệm vụ, quyền 
hạn chung (Điều 14); nhiệm vụ, quyền hạn đối 
với bầu cử đại biểu Quốc hội (Điều 15), trong 
đó có nhiệm vụ ấn định và công bố số đơn vị 
bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị 
bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu 
ở mỗi đơn vị bầu cử; lập và công bố danh sách 
chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc 
hội theo từng đơn vị bầu cử; xóa tên người ứng 
cử trong danh sách chính thức những người 
ứng cử đại biểu Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn 
trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 16). Ngoài ra, 
còn quy định về nguyên tắc hoạt động của Hội 
đồng bầu cử quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch, mối quan hệ công tác, bộ 
máy giúp việc và kinh phí hoạt động. Hội đồng 
bầu cử quốc gia hết nhiệm vụ sau khi đã trình 
Quốc hội khóa mới xác nhận tư cách đại biểu 
Quốc hội, biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về 
bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban thường vụ 
quốc hội khóa mới (Điều 20).

Thứ tư, Luật mở rộng 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 (Khoản 5, Điều 29). Như 
vậy, theo Luật này chỉ   những người đang bị 
tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của 
Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải 
chấp hành hình phạt tù và người mất năng lực 
hành vi dân sự thì mới không được ghi tên vào 
danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân.

Thứ năm, về tiêu chuẩn của người ứng cử 
đại biểu Quốc hội đã được quy định tại Luật tổ 
chức Quốc hội, còn tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng 

nhân dân quy định trong   Luật tổ chức chính 
quyền địa phương. Trên cơ sở các quy định Luật 
Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được 
quyền giới thiệu người ra ứng cử cần đề cao 
trách nhiệm, giới thiệu những ứng cử viên tiêu 
biểu, có độ tuổi thích hợp, có đủ tài, đủ đức để 
cử tri có điều kiện lựa chọn người thực sự xứng 
đáng làm đại biểu cho mình để bảo đảm chất 
lượng từng bước nâng cao hơn nữa năng lực, 
trình độ của đại biểu.

Thứ sáu, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân có 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. Đồng thời, những trường 
hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân có sửa đổi, bổ sung 
theo Luật xử lý vi phạm hành chính bao gồm 
cả người đang chấp hành biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn (Điều 37).

Thứ bảy, Luật bổ sung nguyên tắc người ứng 
cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thực hiện quyền vận 
động bầu cử ở đơn vị bầu cử đó (Điều 63).

Những quy định mới Luật Bầu cử Đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 
2015 sẽ là cơ sở phục vụ cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào ngày 
22 tháng 5 năm 2016 sắp tới./.

HOA LINH (st)


