
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 'ỉ3^ /VPHĐBCQG -PL Hà Nội, ngày Ỷ  tháng 03 năm 2016
V/v tiếp tục triển khai các công việc 

chuẩn bị tổ chức bầu cử

Kính gửi: - ủy  ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương;
- Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương;
- ủy  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đen nay, các địa phương đều đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 
nhất và đang triến khai các thủ tục giới thiệu người ứng cử của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị cũng như tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp. Theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, nhằm bảo đảm 
thực hiện đúng các quy định của Luật bầu cử đại biếu Quốc hội và đại biếu Hội 
đồng nhân dân, đáp ứng yêu cầu về tiến độ chuẩn bị bầu cử, đề nghị các cơ quan, 
tổ chức ở địa phương tiếp tục lun ý, khẩn trương tổ chức triển khai các công việc 
thuộc trách nhiệm của mình theo các mốc thời gian cụ thể sau đây:

- ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng 
nhân dân và Ban thường trực ủy  ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp, quyết 
định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; ủy  ban nhân dân các cấp, sau khi 
thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực ủ y  ban Mặt 
trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp, quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân ở cấp mình theo quy định tại Điều 24 của Luật bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân chậm nhất là vào ngày 13 tháng 3 năm 
2016 (70 ngày trước ngày bầu cử).

- ủ y  ban bầu cử hoàn thành việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, hồ 
sơ ứng cử đại biếu Hội đồng nhân theo quy định tại Điều 36 của Luật bầu cử đại 
biếu Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân chậm nhất là vào ngày 13 tháng 3 
năm 2016 (70 ngày trước ngày bầu cử) và chuyến ngay hồ sơ ứng cử cho ủ y  ban 
Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị hiệp thương.

- Ban thường trực ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoàn thành 
việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo quy định tại Điều 44 và Điều 
53 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất 
là vào ngày 18 tháng 3 năm 2016 (65 ngày trước ngày bầu cử) nhằm lập danh 
sách sơ bộ nhũng người ứng cử đại biếu Quốc hội, đại biếu Hội đồng nhân dân đê 
gửi lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú, nơi công tác theo quy định của pháp luật và 
làm cơ sở cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Việc tổ chức lấy ý 
kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người trong danh sách sơ bộ những
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người ứng cử đại biểu cần được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20 
tháng 3 đến ngày 12 tháng 4 năm 2016. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cần 
được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 
năm 2016 (chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử).

- ủy  ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng 
nhân dân và Ban thường trực úy  ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp quyết 
định thành lập các Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu theo quy định tại Điều 25 
của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là 
vào ngày 02 tháng 4 năm 2016 (50 ngày trước ngày bầu cử). Việc lập và niêm 
yết danh sách cử tri theo quy định tại Điều 31 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân phải được hoàn thành chậm nhất là vào ngày 12 
tháng 4 năm 2016 (40 ngày trước ngày bầu cử).

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được 
công văn của một số địa phương đề nghị giải đáp thắc mắc về một số nội dung 
liên quan đến công tác bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản trả lời cụ 
thể đối với từng trường hợp. Theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn 
phòng Hội đồng bầu cử quốc gia xin được thông tin lại về một số nội dung mà 
nhiều địa phương cùng có yêu cầu để các cơ quan, tố chức được biết và phối hợp, 
tổ chức thực hiện. Cụ thế như sau:

1. v ề  giấy khám sức khỏe trong hồ sơ ứng cử

Theo quy định tại Điều 35 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân^ nărn 2015 và Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 
29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia thì hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân gồm: Đơn ứng cử; Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; Tiểu sử tóm tắt; 03 ảnh chân dung màu cỡ 
4cm X 6cm và Bản kê khai tài sản, thu nhập.

Theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, các mẫu trong hồ sơ ứng 
cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đều có các mục thể 
hiện các tiêu chuẩn của đại biểu (trong đó có mục “Tình trạng sức khỏe”) để 
người ứng cử tự kê khai và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 
nội dung kê khai trong hồ sơ ứng cử. Do đó, khi nộp hồ sơ ứng cử, người ứng cử 
(gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) không phải nộp kèm theo 
giấy khám sức khỏe trong hồ sơ.

Việc phải có chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền theo 
Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban tổ chức Trung ương là 
để làm căn cứ cho các cơ quan nhà nước, tố chức chính trị, tố chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế 
sử dụng trong quá trình xem xét, lựa chọn nhân sự, giới thiệu người của cơ quan, 
to chức, đơn vị mình ủng cử đại biêu Quôc hội, đại biêu Hội đông nhân dân. Khi 
đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất giới thiệu ra úng cử thì người được 
giới thiệu ứng cử thực hiện việc lập và nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 35 của 
Luật bầu cử và Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia.
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2. v ề  tiêu chuẩn, điều kiện của ngưòi đưọc giói thiệu ứng cử

Nhiều địa phương có văn bản hỏi về tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với 
người được cơ quan, tố chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân như cách tính độ tuối ứng cử lần đầu, độ tuổi tái cử đối với 
những người không phải là đại biểu chuyên trách, tiêu chuẩn ứng cử, tái cử đại 
biếu Hội đồng nhân dân đổi với một số chức danh cụ thể ở địa phương (như Chủ 
tịch ủy  ban nhân dân, các chức danh kiêm nhiệm cấp ủy địa phương...).

Bởi đây là những nội dung thuộc phạm vi hướng dẫn của Ban tổ chức Trung 
ương, nên Hội đồng bầu cử quốc gia đã đề nghị Ban tổ chức Trung ương nghiên 
cứu, sớm có văn bản hướng dẫn, trả lời chính thức về các nội dung nói trên.

3. v ề  việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương

- Mặc dù Điều 24 và Điều 25 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biếu Hội đồng nhân dân chưa quy định cụ thể về việc sau khi ủ y  ban nhân dân ở 
các địa phương thành lập các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thì danh sách các Ban bầu 
cử, Tố bầu cử phải được gửi đến các cơ quan nào, nhưng để bảo đảm cho công 
tác phối hợp trien khai tố chức bầu cử cũng như công tác kiểm tra, giám sát đối 
với các hoạt động này, đề nghị ủ y  ban nhân dân các cấp thực hiện việc gửi các 
quyết định thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử như sau:

+ Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần được gửi đến ủ y  ban bầu cử ở cấp tỉnh, Thường 
trực Hội đồng nhân dân, ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tương ứng.

+ Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 
cấp xã cần được gửi đến ú y  ban bầu cử ở cấp huyện, cấp xã tương ứng, Thường 
trực Hội đồng nhân dân, ủy  ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp và Thường 
trực Hội đồng nhân dân, ủy  ban nhân dân, ủy  ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam 
cấp trên trực tiếp.

+ Quyết định thành lập các Tổ bầu cử cần được gửi đến các Ban ban bầu 
cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu 
cử đại biếu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biếu Hội đồng nhân 
dân cấp xã của đơn vị bầu cử nơi có khu vực bỏ phiếu mà Tố bầu cử được phân 
công phụ trách; Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp xã nơi có khu vực bỏ phiếu.

- Việc thành lập Tổ bầu cử tại đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là 
khu vực bỏ phiếu riêng do Ban chỉ huy đơn vị quyết định. Tổ bầu cử có từ 05 đến 
09 thành viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ 
trang nhân dân đó. Quyết định thành lập Tổ bầu cử cũng cần gửi đến các Ban bầu 
cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân cấp xã của đơn vị bầu cử nơi có Tổ bầu cử; Thường trực Hội đồng nhân dân, 
ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi đơn vị đóng 
quân.
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- Việc thành lập Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu quy định tại điểm b, 
điểm c khoản 3 Điều 11 của Luật bầu cử (bao gồm bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an 
dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 
cử tri trở lên, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam) 
thực hiện theo quy định tại đoạn 1 và đoạn 2 khoản 1 Điều 25 của Luật bầu cử.

4. về việc lập danh sách cử tri

Khoản 2 Điều 29 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân quy định: "Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở 
nơi mình thường trú hoặc tạm trú". Do đó, về nguyên tắc, ủy  ban nhân dân cấp 
xã có trách nhiệm thông báo cho cử tri ở địa phương 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 trừ trường hợp cử tri có 
nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo lại để ú y  ban nhân dân cấp 
xã không ghi tên vào danh sách cử tri ở địa phương. Trong quá trình lập danh 
sách cử tri, ủ y  ban nhân dân cấp xã chỉ ghi vào danh sách cử tri những cử tri 
đang 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 tạm trú (có thể bằng văn bản hoặc trực tiếp 
bằng lời nói với người có trách nhiệm, ví dụ như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 
phố hoặc cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cử tri của ú y  ban nhân dân cấp 
xã...). Đe đơn giản thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho cử tri trong việc 
thực hiện quyền bầu cử, đề nghị ủy  ban nhân dân cấp xã không yêu cầu cử tri 
phải xuất trình thêm các loại giấy tờ mà Luật bầu cử không quy định.

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.

Tương tự như vậy, trường hợp công dân Việt Nam từ 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, nếu chưa được ghi tên vào danh 
sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu nào thì đều có thể đến ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi 
mình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, xuất trình hộ chiếu để được ghi tên vào 
danh sách cử tri tùy theo nguyện vọng của bản thân.

Trừ trường hợp Luật có quy định khác, về nguyên tắc, tất cả các cử tri có 
tên trong danh sách cử tri đều được tham gia bỏ phiếu bầu đại biếu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Do đó, đối với cử tri là 
người đăng ký tạm trú tại địa phương, chỉ các cử tri có thời gian tạm trú tại địa 
phương chưa đủ 12 tháng mới không được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp xã tại nơi tạm trú theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các cử tri đã có thời 
gian đăng ký tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên được tham gia bỏ phiếu bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả ba cấp như cử tri là người 
đăng ký thường trú tại địa phương.
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5. v ề  căn cứ tính tuổi bầu cử, ứng cử

Theo quy định tại Điều 2 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân, 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, đủ 21 tuổi trở lên 
có quyền ứng cử. Cách thức tính tuổi công dân để được ghi tên vào danh sách cử 
tri đã được giải thích rõ trong cuốn Hỏi đáp về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc 
gia ấn hành, cụ thế như sau:

- Tuối đế thực hiện quyền bầu cử của công dân được tính từ ngày, tháng, 
năm sinh ghi trong Giấy khai sinh đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân được công bố. Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn 
cứ vào Số hộ khấu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Giấy căn cước công dân để 
tính tuối thực hiện quyền bầu cử.

- Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng 
sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử. Trường hợp không xác 
định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh làm căn cứ 
để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử.

Cách thức tính tuối đe thực hiện quyền ứng cử của công dân cũng thực 
hiện tương tự.

Như vậy, đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, do ngày bầu cử đã được Quốc hội 
quyết định là ngày 22 tháng 5 nám 2016, nên mọi công dân Việt Nam có ngày 
sinh từ ngày 22 tháng 5 năm 1998 trở về trước đều có quyền bầu cử, công dân có 
ngày sinh từ ngày 22 tháng 5 năm 1995 về trước đều có quyền ứng cử, trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác.

6. v ề  cách tính số dư ngưòi ứng cử tại các đon vị bầu cử

Khoản 3 Điều 58 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân quy định: “Số người trong danh sách ứng cử đại biếu Hội đồng nhãn 
dân ở môi đơn vị bầu cử phải nhiều hom số lượng đại biêu được bầu đã ấn định 
cho đơn vị bâu cử đó; nêu đơn vị bầu cử được bâu ba đại biêu thì sô người trong 
danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biêu được bâu ít nhất là hai 
người; nêu đon vị bâu cử được bầu từ bôn đại biêu trở lên thì số người trong 
danh sách ứng cử phải nhiều hơn so lượng đại biêu được bầu ít nhất là ba 
người". Như vậy, trường hợp đơn vị bầu cử được bầu ít hơn ba đại biếu thì số 
người trong danh sách chính thức những người ứng cử chỉ cần nhiều hơn số đại 
biểu được bầu ít nhất là một người. Ví dụ như đơn vị bầu cử được bầu hai đại 
biếu Hội đồng nhân dân thì tống số người trong danh sách chính thức những 
người ứng cử ít nhất phải là ba người.

Đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội, do khoản 6 Điều 57 của Luật bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân quy định: "So người trong 
danh sách ứng cử đại biếu Quốc hội ở môi đơn vị bâu cử phải nhiều hơn sô 
lượng đại biếu được bầu đã ẩn định cho đơn vị bâu cử đó ừ nhât là hai người",
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nên ngay cả khi đơn vị bầu cử được bầu hai đại biểu thì vẫn cần phải có ít nhất là 
bốn người ứng cử.

*

* *

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý, quan tâm trong quá trình tố chức 
bầu cử. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy  ban nhân dân, Ban thường 
trực ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy  ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương tiếp tục thông báo, đôn đốc Thường trực Hội đồng nhân dân, 
ủy  ban nhân dân, Ban thường trực ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các đơn 
vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa 
phương thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.

Sau khi kết thúc việc lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân ở các địa phương, đề nghị ủ y  ban bầu cử các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo tổng họp về tình hình tổ chức bầu
cử ở địa phương mình tính đến thời điểm báo cáo {trước ngày 20/3/2016) đến 
Hội đồng bầu cử quốc gia qua Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia theo địa chỉ 
Nhà Quốc hội, số 02 Đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội.

- Số điện thoại: 080 41594; 080 41595.
- Số FAX: 080 48771; 080 48772.
- Email: vphoidongbaucu@qh.gov.vn; yentt@qh.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn. lậ

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch H ĐBCQ G  (để b/c);
- Trưởng, Phó trưởng các Tiểu ban của H ĐBCQG (
- Ban thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW M TTQ VN  

(để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ N ội vụ (để phối hợp);
- Sở N ội vụ các tỉnh, TP;
- Lưu: HC, PL, VPH ĐBCQ G .

•CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hạnh Phúc
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