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phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.

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

3. Cử tri là người tạm trú và có thời gian 

tạm trú hoặc đóng quân.

khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến  

lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc 
được cơ quan có thẩm quyền xác nhận 
không còn trong tình trạng mất năng lực 

định tại Điều 29 của Luật này.

4. Cử tri được quy định tại khoản 5 Điều 29 

Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

quy định về tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, 

theo đó: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, 

công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền 

bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền 

ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

các cấp theo quy định của Luật này”. 

Điều 5 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:
“Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được
công bố chậm nhất là 115 ngày trước  

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật,
ngày 23 tháng 5 năm 2021”.

khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân

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 

  bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

 nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nếu xuất trình 

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 

Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 

quy định về những trường hợp không được 
ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách 

hành hình phạt tù mà không được hưởng

án treo, người mất năng lực hành vi dân sự
thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

hành vi dân sự thì được bổ sung vào danh sách
cử tri và được phát thẻ cử tri theo quy định 

tại Điều 29 của Luật này.

đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện,
cấp xã; những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác

với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được 

ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng 
tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được

xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ

và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú

mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu

bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường trú
ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên 

vào danh sách cử tri thì được xóa tên trong danh sách

cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách
cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội,

của Luật này, nếu đến trước thời điểm bắt đầu
bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã hết 

thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc

thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi

có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc,

cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ sung vào 
danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú 

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 

 cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc 

đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

đóng quân.

tại khoản 1 Điều này nếu đến trước thời điểm

bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được khôi phục lại
quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc

4. 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

được ghi tên vào danh sách cử tri và được 

2. Người thuộc các trường hợp quy định“1. Mọi công dân có quyền bầu cử đều

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu
xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc
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3. Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri 

để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng  

3

- Nguyên tắc bình đẳng: Mọi công dân 
đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử 

trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

- Nguyên tắc 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. 

- 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.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng

nhân dân góp phần thông tin, tuyên truyền

hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,

nhiệm kỳ 2021 - 2026; Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

biên soạn và phát hành tờ gấp “Tìm hiểu 

một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân  
năm 2015, với những nội dung như sau:
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Theo quy định tại Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015:
“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”.

- Nguyên tắc phổ thông: 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. 

pháp luật. (trừ những trường hợp không được  
bầu cử, ứng cử)

và ứng cử; nghiêm cấm mọi sự phân biệt, 

kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào. Nguyên tắc 
bình đẳng đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý 

cơ cấu, thành phần, số lượng người được 
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp, số lượng đại biểu 

được bầu ở từng địa phương, bảo đảm tính 
đại diện của các vùng, miền, địa phương, 
các tầng lớp xã hội; các dân tộc thiểu số và 
phụ nữ có tỷ lệ đại diện hợp lý trong Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân.

xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.Nguyên tắc bầu cử được hiểu như sau:

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ 

II. TUỔI BẦU CỬ VÀ TUỔI ỨNG CỬ 

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
III. NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

CÁC CẤP 

ngày bầu cử”.

Điều 1 Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 
17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội khoá XIV 
q  “Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội uy định:

23 tháng 5 năm 2021”.

Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 
quy định về nguyên tắc lập danh sách cử tri 
như sau:

“1. Mọi công dân có quyền bầu cử đều 

IV. NGUYÊN TẮC LẬP DANH SÁCH CỬ TRI 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng          
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình 
tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu 

tại nơi đăng ký tạm trú).

5. Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm 

cai nghiện bắt buộc”.

V. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC 
GHI TÊN, XOÁ TÊN HOẶC BỔ SUNG TÊN 
VÀO DANH SÁCH CỬ TRI 

cử tri như sau:

“1. 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 

không được ghi tên vào danh sách cử tri.

2. Người thuộc các trường hợp quy định 



nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

5. Người đã có tên trong danh sách cử tri 
mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa án 

cử tri và thu hồi thẻ cử tri”.

Theo quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại  

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

dân, gồm:

“1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo 
bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực 

dân sự.

2. Người đang bị khởi tố bị can.

3. Người đang chấp hành bản án, quyết định 

hình sự của Tòa án.

4. Người đã chấp hành xong bản án, 

quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa 

được xóa án tích.

5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý 
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BẦU CỬ 

quy định : “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 

truy cứu trách nhiệm hình sự”./.

giáo dục tại xã, phường, thị trấn”.

QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN 

nguyên tắc bỏ phiếu được quy định như sau:

“1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu 
đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại 
Hội đồng nhân dân 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 

bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu 

người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già 

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

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

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

8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng 
bỏ phiếu”.

Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội  
đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy  
định về thời gian bỏ phiếu như sau:

“1. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng 

muộn hơn nhưng không được quá chín giờ 

2. Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải 
kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của 
cử tri.

3. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. 

để việc bỏ phiếu được tiếp tục”.

* Giấy phép xuất bản số: 07/GPXB-STTTT do Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 05/4/2021.
* In 20.000 bản khổ 20,5cm x 60cm tại Cơ sở In và Dịch 

vụ Thương mại Việt Hưng.
* Địa chỉ: Tổ 8, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn.
* In xong nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2021.
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nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc
được bổ sung vào danh sách, cử tri tại nơi đăng ký
tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng

tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù

hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Ủy ban 
nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách 

pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù,

người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi

hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc,
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc

Bên cạnh đó, người ứng cử đại biểu Quốc hội
phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn được
quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội
năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); người
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đảm bảo
 đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định Điều 7 
 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Theo Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015,

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  

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 

quy định về thời gian bỏ phiếu như sau:
và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 

đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình
địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho 
bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được
trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn 
nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.

Trong trường hợp có sự kiện 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

Điều 95 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội  

 và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 

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 luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:

HỒ THỊ KIM NGÂN

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
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và thực hiện việc bầu cử.

đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu

khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.
quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này;

5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai

nhân dân năm 2015, những trường hợp 

không được ứng cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân, gồm:

Theo quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
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