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XÃ LUẬN

HƯỚNG VỀ NGÀY HỘI LỚN CỦA NON SÔNG
BAN BIÊN TẬP  

HƯỚNG TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

Vào Chủ nhật, ngày 22 
tháng 5 năm 2016 sẽ 
diễn ra cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016-2021 trên phạm vi cả. Đây 
là sự kiện chính trị quan trọng của 
đất nước, ngày hội lớn của non sông 
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 
trong xây dựng  và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Tham gia ứng cử và bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân là các quyền cơ bản 
của công dân trong việc xây dựng 
chính quyền của Nhân dân, do 
Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân 
thực hiện quyền dân chủ bằng cách 
lựa chọn những đại biểu tiêu biểu 

bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân 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.

Bầu cử là một thể chế dân chủ 
đã có từ lâu trong lịch sử nhân loại 
và ngày nay được xem như là một 
chuẩn mực của một xã hội dân 
chủ, văn minh. Nhà nước ta là Nhà 
nước của Nhân dân, do Nhân dân và 
vì Nhân dân. Nhân dân tổ chức ra 
Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ 
quan quyền lực 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. 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.
Ngày hội lớn của non sông, Chủ 

nhật,  ngày 22 tháng 5 năm 2016- 
ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016-2021 đang đến gần. Nhân 
dân đang gửi gắm, kỳ vọng vào các 
ứng cử viên và cũng chính nhân 
dân sẽ là người quyết định lựa chọn 
những đại biểu xứng đáng nhất của 
mình làm đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp.

Trước giờ phút thiêng liêng và 
trọng đại này của đất nước, mỗi 
người dân, mỗi cử tri hãy phát 
huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm 
xã hội, thực hiện đầy đủ quyền và 
nghĩa vụ công dân hăng hái tham 
gia bầu cử góp phần cho cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 
2016-2021 thực sự là ngày hội lớn 
của non sông thành công tốt đẹp./.
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Quốc hội khóa I (1946 - 1960) diễn ra ngày 6-1-
1946, gồm 403 đại biểu. Quốc hội khóa I là Quốc hội 
đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, là mốc đánh dấu 
bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước 
Việt Nam mới.

Quốc hội khóa II (1960 - 1964) được bầu ngày 
8-5-1960, gồm 453 đại biểu (362 đại biểu được bầu, 91 
đại biểu khóa I của miền Nam được lưu nhiệm). Quốc 
hội bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 21 Ủy viên 
chính thức, 5 Ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Quốc hội: 
Trường Chinh.

Quốc hội khóa III (1964 - 1971) được bầu ngày 
26-4-1964, gồm 453 đại biểu (366 đại biểu được bầu, 
87 đại biểu khóa I của miền Nam được lưu nhiệm). Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội gồm 23 Ủy viên chính thức, 
3 Ủy viên dự khuyết. Ông Trường Chinh được bầu làm 
Chủ tịch Quốc hội. 

Quốc hội khóa IV (1971 - 1975) có 420 đại biểu, 
được bầu ngày 11-4-1971, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
do ông Trường Chinh là Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch, Tổng 
Thư ký, 17 Ủy viên chính thức, 3 Ủy viên dự khuyết. 

Quốc hội khóa V (1975 - 1976) có 424 đại biểu, 
được bầu ngày 6-4-1975, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
gồm 19 thành viên chính thức và 3 thành viên dự khuyết. 
Ông Trường Chinh được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. 

Quốc hội khóa VI (1976-1981 được bầu ngày 25-
4-1976, với 492 đại biểu. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
gồm 21 thành viên chính thức và 2 thành viên dự khuyết. 
Ông Trường Chinh được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội khóa VII (1981 - 1987) được bầu ngày 

26-4-1981, gồm có 496 đại biểu. Luật sư Nguyễn Hữu 
Thọ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội khóa VIII (1987-1992) được bầu ngày 
19-4-1987, có 496 đại biểu. Trong nhiệm kỳ này, ông Lê 
Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội khóa IX (1992-1997) được bầu ngày 
19-7-1992, gồm có 395 đại biểu. Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, gồm 13 thành viên; Ông Nông Đức Mạnh 
được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội khóa X (1997 - 2002) gồm 450 đại biểu, 
được bầu ngày 20-7-1997. Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
có 14 thành viên, gồm Chủ tịch Quốc hội Nông Đức 
Mạnh, 5 Phó Chủ tịch và 8 Ủy viên. Tại Kỳ họp thứ 9, 
ông Nguyễn Văn An được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. 

Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) được bầu ngày 
19-5-2002, có 498 đại biểu. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
gồm 13 thành viên.  Ông Nguyễn Văn An được bầu lại 
làm Chủ tịch Quốc hội. Tại Kỳ họp thứ 9, ông Nguyễn 
Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. 

Quốc hội khóa XII (2007-2011) được bầu vào 
ngày 20 tháng 5 năm 2007. gồm 493 đại biểu; Chủ tịch 
Quốc hội là ông Nguyễn Phú Trọng. 

Quốc hội khóa XIII (2011-2016) được bầu vào 
ngày 22 tháng 5 năm 2011. gồm 493 đại biểu; Chủ tịch 
Quốc hội là ông Nguyễn Sinh Hùng. 

Quốc hội khóa XIV (2016-2021):  Ngày 22/5/2016, 
cử tri cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016-2021, đây là một trong những sự kiện chính trị 
trọng đại của đất nước trong năm 2016.

QUỐC HỘI VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
HƯỚNG TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
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HƯỚNG TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

- Xin đồng chí cho biết trách nhiệm của MTTQ 
trong cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp?

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐB QH) khóa XIV và 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiến hành vào ngày 22-5-2016.

Với tư cách MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của 
chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp chính đáng của nhân dân;phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường 
đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, 
hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc như Hiến pháp 2013 quy định. Cụ thể, vai trò 
của MTTQ Việt Nam trong bầu cử Quốc hội và HĐND đó 
là: MTTQ Việt Nam tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 
các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu HĐND các cấp.

Theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 
2015, MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử 
với các nội dung trọng tâm, đó là: Phối hợp với thường 
trực HĐND, UBND cùng cấp thành lập và cử đại diện 
tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương 
như: Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp, ban bầu cử ở 
đơn vị bầu cử, tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu. Chủ trì hiệp 
thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc 

hội (đối với cấp tỉnh) và người ứng cử đại biểu HĐND các 
cấp. Tổ chức hoạt động giám sát trong toàn bộ quá trình 
diễn ra cuộc bầu cử. Phối hợp tiếp công dân, giải quyết, 
đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến 
cuộc bầu cử. Chủ trì việc tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú 
và lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; chủ 
trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức cho các ứng cử 
viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc 
cử tri, vận động bầu cử theo quy định. Tuyên truyền, vận 
động cử tri đi bỏ phiếu; tổ chức các phong trào thi đua, 
các hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi trong ngày 
bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Thưa đồng chí, chuẩn bị cho công tác bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đến thời điểm 
này, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thể hiện trách 
nhiệm của mình như thế nào?

 - Sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
trung ương và của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 
4/2/2016 về việc MTTQ triển khai thực hiện công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, kế 
hoạch giám sát và hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của công dân. Ban thường trực ủy ban MTTQ các 
cấp phối hợp với thường trực HĐND, UBND thành lập 
và cử đại diện tham gia ủy ban bầu cử cùng cấp. Ban 

PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TRONG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa 
quan trọng, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong 
các tầng lớp nhân dân. Cùng với hệ thống chính trị, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp có trách nhiệm thực 
hiện các nội dung công tác bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử 
được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, 
tiết kiệm. Bản tin công tác Mặt trận đã có cuộc trao đổi với đồng 
chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh xung 
quanh vấn đề này.Đ/c: Hoàng ĐứcThắng UVBTV, 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, 
PCT - Ủy ban Bầu cử tỉnh
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Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị triển 
khai công tác bầu cử đến cán bộ chuyên trách MTTQ 
cấp tỉnh, huyện và triển khai công tác bầu cử cho cán 
bộ MTTQ cấp xã để hướng dẫn các bước của quy trình 
hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người tham gia ứng cử 
đại biểu HĐND các cấp; phối hợp với thường trực HĐND 
dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người 
ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng cấp.

UBMT tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 
nhất để thỏa thuận cơ cấu thành phần, số lượng người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phân bổ cơ cấu, 
thành phần, số lượng người ứng cử ĐB QH khóa XIV, ĐB 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gửi cho các cơ quan, 
đơn vị nơi có người tham gia ứng cử. Đồng thời tiến hành 
triển khai các bước để các tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi có 
người tham gia ứng cử thực hiện các bước của quy trình 
hiệp thương. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để 
thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV (đối với cấp tỉnh) và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở danh sách sơ bộ 
những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn 
Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở triển khai tổ 
chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú 
đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của Luật bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Tổ chức các hội nghị triển khai hướng dẫn nghiệp 
vụ, giao ban, trực báo công tác bầu cử; xây dựng và triển 
khai thực hiện kế hoạch giám sát công tác bầu cử trong 
hệ thống Mặt trận các cấp. 

Bên cạnh đó, UBMT tỉnh cũng đã chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết khác như in ấn tài liệu, cập nhật thông tin 
trên trang Web của UB MTTQVN tỉnh; trực tiếp trao đổi, 
trả lời, hướng dẫn cơ sở thực hiện đầy đủ, đúng quy định 
các nội dung luật định. Đến nay, cơ bản các nội dung triển 
khai công tác bầu cử ở tỉnh ta đã thực hiện đầy đủ, đúng 
thời gian, quy định; đây là bước chuẩn bị quan trọng cho 
việc thực hiện tốt các bước tiếp theo của cuộc bầu cử.

- Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng 
pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày 
hội của toàn dân, từ tỉnh đến cơ sở thời gian tới 

MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung thực hiện 
những công việc gì, thưa đồng chí?

- Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu 
cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được 
tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, 
tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân từ tỉnh đến 
cơ sở, trong thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh cần 
làm tốt những công việc sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện tốt các Chủ trương, Chính sách của Đảng và 
Nhà nước ta về ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐB QH  khóa XIV 
và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để nhân dân 
nắm rõ và lựa chọn ra những người đại biểu xứng đáng, 
đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 
Đồng thời, Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường 
công tác tuyên truyền, tổ chức linh hoạt các hoạt động để 
tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân, cử tri 
trong toàn tỉnh tham gia quá trình tiến hành cuộc bầu cử 
cho đến khi cuộc bầu cử chính thức thành công.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung 
trong quy trình, hướng dẫn công tác bầu cử theo Luật 
bầu cử Quốc hội và HĐND. Hoàn thành nội dung các 
cuộc hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử. 
Tiến hành lập danh sách chính thức những người ứng 
cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo quy định để 
giới thiệu các ứng cử viên về tiếp xúc cử tri vận động bầu 
cử. Bảo đảm lựa chọn được những người tiêu biểu nhất 
trong các thành phần cơ cấu để giới thiệu bầu làm đại 
biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Ba là, tăng cường giám sát công tác bầu cử theo kế 
hoạch, giám sát của Ban Thường trực UBMT tỉnh đã triển 
khai; chú ý thực hiện đầy đủ các bước, quy trình, nội 
dung công tác bầu cử, nhất là việc dân chủ trong lựa 
chọn, giới thiệu, nhận xét, tín nhiệm những người được 
ứng cử làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bảo đảm 
tính dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Giám sát quy 
trình lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri; giám sát 
công tác tuyên truyền vận động bầu cử bảo đảm dân chủ, 
bình đẳng, đúng pháp luật của các ứng cử viên. Giám sát 
quá trình tổ chức bầu cử, hạn chế thấp nhất việc bầu thế, 
bầu thay hoặc can thiệp vào quá trình lựa chọn đại biểu 
của cử tri… bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra trong tinh 
thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

- Xin cảm ơn đồng chí!

PHƯỢNG HỒNG (thực hiện)
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HƯỚNG TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

Câu 1: Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa 
chính trị như thế nào?

Trả lời:
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 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 HĐND 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 HĐND năm 
2015. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND 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 cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu 
ra những người tiên 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 ở 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.

Câu 2: Việc tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử do cơ quan nào triệu tập và chủ trì? Bao 
gồm những công đoạn nào?

Trả lời:
- Hội nghị hiệp thương là hội nghị giữa Ủy ban MTTQVN với các tổ chức thành viên được tiến hành ở trung ương và địa 

phương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần,  số lượng người của cơ quan, tổ chức đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu HĐND cũng như lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Hội nghị hiệp thương ở Trung ương do Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN triệu tập và chủ trì.
Hội nghị hiệp thương ở địa phương do Ban Thường trực UBMTTQVN ở mỗi cấp triệu tập và chủ trì, gồm cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã.
- Việc tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là một giai đoạn hết 

sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, được tiến hành theo 5 bước như sau:
Bước 1: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu 

ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND;
Bước 2: Tổ chức giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người của đơn vị hành chính cấp dưới, của thôn, tổ dân 

phố để đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp;
Bước 3: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc 

hội, đại biểu HĐND; 
Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND;
Bước 5: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thức ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Câu 3: Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ 

phiếu có thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hoặc muộn hơn không? Ai có quyền quyết định?
Trả lời:
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV 
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115 ngày trước ngày bầu cử. Ngày bầu cử do Quốc hội ấn định. Quốc hội khóa XIII đã giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật ngày 22 tháng 
5 năm 2016.

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 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 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ 
tối cùng ngày.

Câu 4: Cử tri có được bầu cử thay không?
Trả lời:
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.

Câu 5: Trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bầu cử?
Trả lời:
Công dân có quyền tố cáo về người ứng cử, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những 

người ứng cử. Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện như sau:
- Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội, việc lập danh sách những người ứng cử đại 

biểu Quốc hội được gửi đến Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, UBBC tỉnh, HĐBC quốc gia. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử, UBBC tỉnh thì khiếu nại đến HĐBC quốc gia. Quyết định của 
HĐBC quốc gia là quyết định cuối cùng.

- Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND, việc lập danh sách những người ứng cử đại 
biểu HĐND ở cấp nào thì được gửi tới Ban Bầu cử đại biểu HĐND ở cấp đó. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 
không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Bầu cử thì có quyền khiếu nại đến UBBC ở cấp tương ứng. Quyết định của UBBC 
là quyết định cuối cùng.

- Ban bầu cử, UBBC, HĐBC quốc gia phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhận được theo thẩm 
quyền.

Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, HĐBC quốc gia, UBBC, Ban Bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị về việc ứng cử và lập danh sách những người ứng cử.

Trong trường hợp những khiếu nại, tố cáo đã rõ ràng, có đủ cơ sở kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn 
của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thì HĐBC quốc gia (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) hoặc UBBC ở cấp tương ứng 
(đối với đại biểu HĐND) quyết định xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử trước ngày bầu cử và 
thông báo cho cử tri biết.

Không xem xét và giải quyết đối với những đơn tố cáo không có họ, tên người tố cáo hoặc mạo danh người khác để tố cáo.
HĐBC quốc gia, UBBC tỉnh, huyện, xã chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến UBTVQH (đối 

với bầu cử đại biểu QH) hoặc Thường trực HĐND khóa mới ở cấp tương ứng (đối với bầu cử đại biểu HĐND) để tiếp tục xem 
xét, giải quyết theo thẩm quyền.    

BAN BIÊN TẬP
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Cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV, đại 
biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 
dịp cả nước kỉ niệm 30 năm về 
thành tựu công cuộc đổi mới và kết 
quả thành công của đại hội Đảng 
các cấp, đại hội đại biểu Đảng toàn 
quốc lần thứ XII. Cuộc bầu cử lần 
này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 
đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn 
đảng, toàn quân, toàn dân cùng 
nhau đồng hành vào cuộc với quyết 
tâm cao mới có kết quả tốt.

Vừa qua, chúng ta đã triển khai 
các bước theo quy trình hiệp thương 
giới thiệu người ứng cử đại biểu 
QH và đại biểu HĐND các cấp, đảm 
bảo quy định. Đến nay, Ủy ban Mặt 
trận các cấp trong tỉnh đã tiến hành 

xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 
để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 
những người ứng cử đại biểu quốc 
hội và đại biểu HĐND các cấp, các 
địa phương đã  thực hiện các bước 
hội nghị  đảm bảo thời gian, đảm 
bảo quy trình Luật định. Điều đáng 
mừng là các xã, phường, thị trấn 
các huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện nghiêm túc về cơ cấu theo 
điểm 3 điều 1 Nghị quyết số 1132/
NQ-UBTVQH13 của Ban Thường vụ 
quốc hội là tỷ lệ nữ, trẻ, ngoài đảng, 
dân tộc, tái cử.

Để cuộc bầu cử đảm bảo theo 
luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân, Luật tổ chức chính quyền 
địa phương, các Chỉ thị, Nghị quyết, 
Hướng dẫn của Đảng, Chỉnh phủ, 
Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam và các bộ 
ngành. Một trong những nhiệm vụ 
quan trọng là hoạt động giám sát, 
khoản 2 điều 25 Luật Mặt trận tổ 
quốc Việt Nam ghi: “Giám sát của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang 
tính xã hội, toàn diện, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của nhân dân, kịp thời phát 
hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, 
khuyết điểm, kiến nghị, sửa đổi, 
bổ sung chính sách, pháp luật…; 
phát huy quyền làm chủ nhân 
dân, góp phần xây dựng Nhà nước 
trong sạch, vững mạnh”

Từ các điều khoản quy định 
trong Luật và Quyết định 217 của Bộ 
chính trị, Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận tỉnh đã ban hành kế hoạch 
số 61/KH-MTTQ-BTT ngày 9 tháng 
3 năm 2016 về triển khai giám sát 
bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV, 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2016-2021. Trên cơ sở đó UBMTcác 
huyện, thị xã, thành phố và MT cơ 
sở trong tỉnh ban hành kế hoạch 
ở cấp mình để hoạt động giám sát 
được tiến hành đồng bộ. Trước mắt 
cần tập trung giám sát việc tổ chức 
hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín 
nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 
người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân được 
tổ chức tại thôn, tổ dân phố… nơi 
người ứng cử cư trú thường xuyên. 
Thông qua đó để nắm rõ các bước 
tiến hành hội nghị, số lượng cử tri 
tham dự, ý kiến nhận xét của cử tri 
lấy phiếu tín nhiệm .. đảm bảo theo 
quy định tại điều 45 Luật bầu cử 
đại biểu QH và đại biểu HĐND. Tiếp 
theo là giám sát việc xác minh và 
trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối 
với người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
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