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SỐ Ồ9 -HD/BTGTU

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X  

và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22 tháng 01 năm 2021 của 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Chỉ thị số 03-TT/TU ngày 14 tháng 01 năm 2021 của 
Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kế hoạch số: 05/KH- 
UBBC ngày 02 tháng 02 năm 2021 của ủ y  ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 (sau đây 
gọi tắt là ủ y  ban bầu cử thành phố), Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công 
tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai 
trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là nhằm lựa chọn, bầu ra 
những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 
chủ của Nhân dân trong Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, 
xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong 
Quốc hội và hội đồng nhân dân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong năm 2021.

2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về quan 
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu 
cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm 
thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm 
mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất 
nước của Nhân dân ta.

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, 
bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công 
tác cán bộ. Làm cho công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc 
xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, 
tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
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4. Công tác tuyên truyền về bầu cử được tiến hành trước, trong và sau khi bầu 
cử, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tận dụng thời cơ, 
thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền 
vững; tạo không khí thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ 
thành phố và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

5. Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, 
tư tưởng của Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thành ủy, ủ y  ban bầu cử thành 
phố bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo 
không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của 
đất nước, của Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội 
đại biếu toàn quốc lần thứ XUI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYÈN

1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa 
X, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ 
bối cảnh, tình hình đất nước, thành phố, địa phương, đơn vị thời điểm diễn ra cuộc 
bầu cử, như: Đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi 
lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch 
bệnh Covid -19 của năm 2020, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ 
Thành phố vừa kết thúc, việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội 
đang được tiến hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý 
nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó 
khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

2. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như:

- Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh 
đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”;

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng như: Nghị quyết 
số: 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 
XV; Nghị quyết số: 1186/NQ-ƯBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử 
tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân 
phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại 
biếu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung, Nghị quyết số: 
1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
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Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02 tháng 12 năm 2020 của ủ y  ban Kiểm tra 
Trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức 
đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; Nghị quyết liên tịch số: 09/2021/NQLT- 
UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 01 năm 2021 của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Chỉ thị số 03-TT/TU ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy 
về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số: 05/KH-UBBC ngày 02 tháng 
02 năm 2021 của ủ y  ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (Vừa được bổ sung 
một số điều theo Luật số 65/2020/QH14/, Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14,), Luật bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 
01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn 
nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026” và các văn bản có liên quan.

Tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt làm rõ một số điểm trong Chỉ thị 
45-CT/TW, đó là:

- Giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có 
quan điếm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp 
luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu 
hội đồng nhân dân các cấp. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu 
chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, 
chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến 
uy tín của Đảng, Nhà nước.

- Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu 
hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và 
quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp 
lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà 
hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỷ lệ đại biểu 
Quốc hội chuyên trách.
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- Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng 
nhân dân các cấp phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các 
cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của 
Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để công dân thực 
hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

- Quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng 
quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không 
được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh; 
khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các khóa gần đây.

- Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân mà còn trong 
công tác bầu cử.

- Động viên tất cả cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên 
cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao 
trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

3. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công 
dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, hội đồng nhân 
dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc 
hội, của hội đồng nhân dân các cấp. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XV và 
hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong việc thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố và nghị quyết 
đại hội đảng các cấp.

4. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội 
đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù họp với 
Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới, như:

- 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 ủ y  ban Thường vụ Quốc 
hội như trước đây. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất 
trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước đây. Việc tăng thêm 10 ngày tạo điều 
kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, 
nhất là bảo đảm các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn.
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- Quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu 
Quốc hội do ủ y  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 ủ y  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.

- Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu 
cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu hội đồng nhân 
dân các cấp.

- Những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa 
vào cơ cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào 
danh sách cử tri đe bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các tỉnh nơi 
người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc.

5. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật 
Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương. Khi tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành 
bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp 
xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn 
kết quả nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị 
nhân sự để giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

6. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và hội đồng nhân dân qua các thời 
kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và 
quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của hội đồng nhân dân trong 
việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; khẳng 
định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, 
giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách 
nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương 
của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa 
qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

7. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền 
các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn 
mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như 
cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền 
kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức 
tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
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8. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm 
của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các 
quy định về trình tự, thể thức bầu cử...

9. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào 
mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó 
khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

10. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc 
bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra 
trong thời gian tiến hành bầu cử. Ket quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các 
khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm 
pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, 
hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội 
bộ ta của các thế lực thù địch.

11. Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự 
giác của cử tri và Nhân dân tham gia bầu cử đến với cộng đồng quốc tế và sự quan 
tâm, dư luận tích cực của thế giới đối với sự kiện này của đất nước.

Công tác tuyên truyền cần tập trung vào đối tượng các tầng lớp Nhân dân; cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ 
trong các lực lượng vũ trang nhân dân; tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ 
thống chính trị; bắt đầu từ hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đến sau 
khi kết thúc bầu cử một tháng.

m. THỜI GIAN THựC HIỆN

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 02 năm 
2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 và sau 
khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

Đợt 1: Từ tháng 02 năm 2021, cao điểm tháng 4 năm 2021

- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20 
tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 
2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn 
về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; 
quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và hội đồng nhân dân các 
cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát 
và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.
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Đợt 2: Từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021

- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng 
nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền của cử tri, các quy 
định về bầu cử và thể thức bầu cử.

- Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin 
tưởng của cử tri và Nhân dân cả nước trong Ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành 
công cuộc bầu cử trên cả nước.

IV. TỎ CHỨC THựC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền về 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
khóa X và đại biểu hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng tài 
liệu tuyên truyền cuộc bầu cử.

Chủ trì, phối hợp với các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền; với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố chỉ 
đạo các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền trước, trong, sau cuộc bầu cử với 
các hình thức sáng tạo, phong phú, chú ý hình thức phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, 
phát biểu ý kiến của cử tri, của người ứng cử; tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi; 
mở các chuyên đề, chuyên mục thường xuyên, định kỳ về bầu cử.

2. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, cổ động trực quan, như: Khẩu hiệu, pa nô, áp phích; hoạt động của các đội 
thông tin lưu động; tố chức và chỉ đạo tổ chức hoạt động triển lãm, văn hóa, văn 
nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử.

3. Ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở 
trực thuộc Thành ủy tham mưu cấp ủy có kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền 
về bầu cử với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả đến 
cán bộ, đảng viên và các tầng lóp Nhân dân; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở phát 
thanh các bản tin giới thiệu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng 
nhân dân các cấp, tiểu sử đại biểu tham gia bầu cử ở địa phương.

4. Ban Tuyên giáo ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn 
thể chính trị - xã hội thành phố tham mưu cho thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các đơn vị 
cơ sở chủ động phối họp chặt chẽ với ban tuyên giáo cấp ủy thực hiện công tác 
tuyên truyền, bảo đảm để các bước hiệp thương được tiến hành hiệu quả, đúng quy 
định pháp luật.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức tọa đàm về vai trò 
của Quốc hội trong bộ máy nhà nước; về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
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biểu Hội đồng nhân dân, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu hội 
đồng nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc tích 
cực tham gia hoạt động bầu cử.

6. Các cơ quan báo chí thành phố có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, 
trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố khóa X và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026. Mở các chuyên trang, chuyên mục về bầu cử với các hình thức sáng tạo, 
phong phú, chú ý hình thức phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, phát biểu ý kiến của cử 
tri, của người ứng cử; tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi; mở các chuyên đề, 
chuyên mục thường xuyên, định kỳ về bầu cử.

Trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử, các cơ quan báo chí cần nêu cao vai 
trò, trách nhiệm trong việc quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí, xuất bản, 
không để lọt các ấn phẩm chứa đựng thông tin xấu, sai trái gây dư luận không 
tốt trong xã hội.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

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

2. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và đại biểu hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

3. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

4. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi và 
trách nhiệm của mỗi công dân

6. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân

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

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

9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026
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10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

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

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Nơi nhận:
Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo),

K/T TRƯỞNG BAN
:r ư ở n g  b a n

- Tiêu ban Tuyên truyên,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông 
Hội Nhà báo thành phố,

- Ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng 
ủy cấp trên cơ sở,

- Ban Tuyên giáo ủỵ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 
phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố,

- Các cơ quan báo chí thành phố,
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban,
- Lưu

Đại Phong



ĐẺ CƯƠNG TUYỀN TRUYỀN

CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X 

VÀ HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 
NHIÊM KỲ 2021 - 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 được tiến hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Chủ nhật).

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng 
là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Nhân 
dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông 
qua Quốc hội, hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. 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.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA cuộc BẦU cử
Cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự 

kiện chính trị quan ừọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước ừong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội x m  của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 
năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, 
xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng 
nề của đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, 
khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công 
nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố 
bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn
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quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi 
thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Hiến pháp năm 
2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (Vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 
65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số 
điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân năm 2015 đã và đang đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với tổ chức, hoạt 
động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị ứong 
năm 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lóp 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; 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 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử có ỷ  nghĩa trọng đại'.

- Là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt 
dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của Nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan 
quyền lực nhà nước địa phương.

- Là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước và thành phố 
trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, hội nhập quốc tế, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Là sự thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, tính nhân 
dân sâu sắc của Nhà nước ta thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân dân với Nhà 
nước mà việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trực 
tiếp biểu hiện.

Với tầm quan trọng to lớn như vậy, cuộc bầu cử phải được tiến hành dân 
chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của 
toàn dân.
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n. QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Vị trí, vai trò của Quốc hội

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, 
trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế 
hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Nhà nước tôn ữọng và bảo đảm các 
quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi 
người. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định. Quyền của 
công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông 
qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực 
tiếp, dân chủ đại diện.

- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện 
quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và 
giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

- Quốc hội nước ta đã liên tục trải qua 14 khóa hoạt động phục vụ Nhân dân, 
đóng góp to lớn vào những thắng lợi đất nước hơn 75 năm qua. Trong công cuộc đổi mới, 
Quốc hội đã nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển 
của xã hội, nhất là khi nước ta hội nhập quốc tế và trước tình hình hiện nay, tiếp tục 
đặt ra những yêu cầu mói cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XV.

2. Vị trí, vai trò của hội đồng nhân dân

- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu 
trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân 
dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến 
pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân.

- Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu hội đồng nhân dân do cử tri địa phương 
bầu ra.

3. Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội

- Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn 
vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện 
quyền lực nhà nước ừong Quốc hội.

- Đại biểu Quốc hội chịu ừách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
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- Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết đinh các vấn đề thuộc 
nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

4. Vị trí, vai trò của đại biểu hội đồng nhân dân

Đại biểu hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân 
dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước hội đồng nhân dân 
về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

5. Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, 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, hội đồng nhân dân.

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

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

6. Số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

- Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV không quá 500 người, bao gồm đại biểu 
hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách, số lượng đại biểu 
Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số đại biểu Quốc hội.

- Thực hiện Nghị quyết số: 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc 
hội khóa XIV về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó:

+ Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là cấp chính quyền địa 
phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố và ủ y  ban nhân dân thành phố. Căn cứ 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 
47/2019/QH14) số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X được bầu là 95 
đại biểu.

+ Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố Hồ Chí Minh là ủy ban nhân 
dân quận; chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố Hồ Chí Minh là ủy ban 
nhân dân phường. Như vậy, các phường và các quận quy định tại Nghị quyết số: 
131/2020/QH14 không tổ chức hội đồng nhân dân.
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+ SỐ lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 40 đại 
biêu (Thường trực Hội đổng nhân dân thành phố đã xin ỷ  kiến và được ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quyết định chấp thuận số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố Thủ Đức được bầu được bầu là 40)

+ Số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các huyện (Bình Chánh, cần Giờ, Củ 
Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) được bầu không quá 35 đại biểu

+ Số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc 5 huyện được bầu 
không quá 35 đại biểu.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẰN NẮM VỮNG VÀ THựC HIỆN ĐẺ PHÁT 
HUY DÂN CHỦ TRONG cuộc BẦU cử

1. về nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

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, thể hiện bản chất dân 
chủ của Nhà nước ta:

- Phổ thông (hay còn gọi là phổ thông đầu phiếu), là nguyên tắc nhằm đảm bảo 
để công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam 
nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn 
cư trú, 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, hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Nhà nước bảo đảm để cuộc bầu cử thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị 
rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử của mình, bảo đảm 
tính dân chủ, công khai và sự tham gia rộng rãi của các tầng lóp Nhân dân trong ngày 
bầu cử: Ngày bầu cử là ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, được ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội ấn định và công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử; các tổ chức 
phụ trách bầu cử được thành lập công khai, có sự tham gia của đại diện các cơ quan 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức có liên quan; việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 
giờ sáng đến 19 giờ trong ngày; công dân cư trú thường xuyên hoặc tạm trú đều được 
ghi tên vào danh sách cử tri; danh sách cử tri được niêm yết công khai chậm nhất là 
40 ngày trước ngày bầu cử; danh sách những người ứng cử cũng được lập và được 
niêm yết công khai chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử để cử tri tìm hiểu và lựa 
chọn; việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết 
thúc. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.
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- Bình đăng là nguyên tăc nhăm bảo đảm đê tât cả công dân đêu có cơ hội ngang 
nhau khi tham gia bầu cử; thể hiện trên các điểm sau: Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào 
danh sách cử tri ở một nơi cư trú; mỗi người chỉ được ghi tên ứng cử, tự ứng cử ở một 
đơn vị bầu cử; mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu.

- Trực tiếp là nguyên tắc bảo đảm cho cử tri trực tiếp thể hiện ý chi của mình 
qua phiếu bầu, trực tiếp bầu ra đại biểu của mình mà không qua một cấp đại diện cử 
tri; thể hiện qua các quy định: Cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ phiếu vào thùng phiếu; 
trường hợp không thể tự viết phiếu bầu có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự 
mình bỏ phiếu, người viết hộ phải giữ bí mật phiếu bầu của cử tri; nếu cử tri khuyết 
tật không tự bỏ phiếu bầu có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu; trường 
họp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu 
cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của mình.

- Bỏ phiếu kin là nguyên tắc nhằm đảm bảo khách quan trong việc lựa chọn 
của cử tri. Phiếu bầu của cử tri được bảo đảm bí mật, khi cử tri viết phiếu bầu không 
ai được đến gần, kể cả cán bộ, nhân viên các tổ chức phụ trách bầu cử; không ai được 
biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri; cử tri viết phiếu bầu trong buồng 
kín và bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- Nguyên tắc bỏ phiếu

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

+ Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay; khi 
bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

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

+ Trong trường họp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ 
phiếu được thi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị 
của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử ữi 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 các nơi này không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc 
cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và 
phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 
bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
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+ Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử.

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

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

+ Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

2. về cử tri theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội 
đồng nhân dân

2.1. Nguyên tắc lập danh sách cử tri

- Tất cả công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được 
phát thẻ cử tri, trừ các trường họp khác quy định theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu hội đồng nhân dân.

- 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, thành phố; 
quận, 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 phường, xã, thị trấn 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, thành phố; cấp quận, huyện cấp 
phường, xã, thị trấn (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu 
Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, 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, thành phố 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.

2.2. Những trường họp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào 
danh sách cử tri

- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu 
lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người



8

đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành 
vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

- Người thuộc các trường họp quy định 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 
được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi 
dân sự thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri theo quy định tại 
Điều 29 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời 
điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị 
hành chính cấp phường, xã, thị trấn nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì được 
xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi 
thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành 
phố; cấp quận, huyện; cấp phường, xã, thị trấn; những người chuyển đến tạm trú ở nơi 
khác với đơn vị hành chính cấp phường, xã, thị trấn 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, thành phố; cấp 
quận, huyện.

- Cử tri được quy định tại khoản 5 Điều 29 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 để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện; cấp phường, xã, thị trấn hoặc được bổ sung vào 
danh sách, cử tri tại nơi đăng ký tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện.

- Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị 
tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân 
sự thì ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn xóa tên người đó trong danh sách cử 
tri và thu hồi thẻ cử tri.

2.3. Thẩm quyền lập danh sách cử tri

- Danh sách cử tri do ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn lập theo từng khu 
vực bỏ phiếu.

- Danh sách cử tri ừong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn 
vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị 
đóng quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương gần khu vực đóng quân có
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thể được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để được ghi tên vào danh sách cử tri và 
tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Khi cấp giấy chứng nhận, chỉ huy đơn vị phải ghi 
ngay vào danh sách cử tri tại đơn vị vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó cụm từ 
“Bỏ phiếu ở nơi cư trú”.

2.4. Niêm yết danh sách cử tri

Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết 
danh sách cử tri tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn và tại những địa 
điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri 
và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

2.5. Khiếu nại về danh sách cử tri

Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. 
Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 
ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và 
thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Trường họp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc 
hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại 
tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

2.6. Bỏ phiếu ở noi khác

Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi 
khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có 
quyền xin giấy chứng nhận của ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn nơi mình, đã 
có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ 
phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố ở nơi 
mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, ủy ban nhân dân cấp 
phường, xã, thị trấn phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa 
phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh khóa X và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
thành công sẽ là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất 
nước. Đe góp phần vào thắng lợi đó cán bộ, đảng viên và các tầng lóp Nhân dân thành 
phố phải ra sức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền của 
công dân, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng 
pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY


