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LỜI

Dự kiến, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào năm 2021. Bầu 
cử được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp 
và bỏ phiếu kín. 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 từ đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Kết quả nghiên cứu do Trung tâm thúc đẩy giáo dục và nâng cao 
năng lực phụ nữ (CEPEW) cho thấy, một tỷ lệ cao các cử tri không 
hiểu đầy đủ về các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ 
phiếu kín. Do đó, với sự hỗ trợ về tài chính của Quỹ Canada dành 
cho các sáng kiến địa phương (CFLI) và dựa trên pháp luật về bầu 
cử của Việt Nam, CEPEW xây dựng, in ấn tài liệu này. 

Tài liệu này giúp cử tri, đặc biệt là cử tri lần đầu đi bỏ phiếu quan tâm 
và biết những việc cần làm và không được làm trước, trong và sau 
ngày bầu cử, từ đó góp phần chấm dứt hiện tượng bầu thay, bầu hộ 
và góp phần thúc đẩy một cuộc bầu cử có chất lượng.
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BẦU CỬ PHỔ THÔNG, BÌNH ĐẲNG,
TRỰC TIẾP VÀ BỎ PHIẾU KÍN

BẦU CỬ PHỔ THÔNG hay nguyên tắc 
phổ thông đầu phiếu trong bầu cử 
nhằm bảo đảm mọi công dân không 
phân biệt dân tộc, giới tính, thành 
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đến tuổi 
trưởng thành đều có quyền bỏ phiếu 
và ứng cử vào các cơ quan dân cử, trừ 
những người bị tâm thần hay những 
người bị tước quyền bầu cử theo luật. 

BÌNH ĐẲNG TRONG BẦU CỬ nhằm bảo đảm mọi công dân đều có cơ 
hội ngang nhau tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới 
bất cứ hình thức nào. Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu đối với một 
cuộc bầu cử và giá trị mỗi phiếu bầu là như nhau. Mỗi cử tri chỉ được 
ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi cư trú. Mỗi ứng cử viên chỉ được 
ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử.
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BẦU CỬ TRỰC TIẾP có nghĩa là cử tri trực tiếp thể hiện ý chí của 
mình qua lá phiếu, cử tri trực tiếp bầu ra đại biểu của mình chứ 
không qua một cấp đại diện cử tri nào. Nguyên tắc này đòi hỏi cử tri 
tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu và không được nhờ người bỏ 
phiếu hộ, bỏ phiếu thay. 

BỎ PHIẾU KÍN nhằm bảo đảm rằng không có ai khác biết ứng cử 
viên nào được cử tri lựa chọn hay không lựa chọn. Khi cử tri viết 
phiếu bầu, không ai được đến gần, kể cả nhân viên các tổ chức 
phụ trách bầu cử, không ai được biết và can thiệp vào việc 
viết phiếu bầu của cử tri. Theo nghĩa đen, hòm phiếu cũng phải kín. 
Ngày nay, nguyên tắc này được coi như một đặc tính căn bản của 
mọi hệ thống bầu cử dân chủ.
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Cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân cấp xã 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.

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. Trường hợp 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.

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 yêu cầu Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri cấp giấy 
chứng nhận 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 ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu.

Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử 
tri và được phát thẻ cử tri, trừ 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 hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất 
năng lực hành vi dân sự.
Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân xã lập theo từng khu vực bỏ 
phiếu.

LẬP VÀ NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI
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2Tính 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.

TUỔI BẦU CỬ VÀ TUỔI ỨNG CỬ

Tuổi bầu cử

Tuổi ứng cử



Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy 
giờ sáng 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. 

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.
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Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu 
cử có trách nhiệm đóng dấu 
“Đã bỏ phiếu” vào 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 
hợp cử tri vì khuyết tật 
không thể tự bỏ phiếu 
được thì nhờ người khác 
bỏ phiếu vào hòm phiếu. 

Cử tri phải tự mình đi bỏ phiếu, không được nhờ người khác bỏ phiếu 
thay, khi bỏ phiếu phải xuất trình thẻ cử tri.
 

THỜI GIAN VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU
KHI BỎ PHIẾU3
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Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

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.
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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.

Phải bảo đảm cử tri tự viết phiếu bầu một cách bí mật và tự tay bỏ 
phiếu vào hòm phiếu.  

MỘT SỐ LƯU Ý

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ

- Chia sẻ những nguyên tắc bầu cử với người khác thông qua các 
hình thức gặp gỡ trực tiếp hoặc qua các phương tiện liên lạc khác 
nhau

- Tìm hiểu thông tin về luật pháp về bầu cử và khiếu nại, tố cáo về 
bầu cử 

- Tham gia các buổi tiếp xúc cử tri và tìm hiểu thông tin về các ứng 
cử viên

- Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên

- Kiểm tra thông tin trên thẻ cử tri và yêu cầu thay đổi nếu sai sót

- Kiểm tra việc bố trí phòng bỏ phiếu và hòm phiếu tiếp cận với 
người cao tuổi, người khuyết tật, nữ giới mang thai và có con nhỏ, 
nơi viết phiếu bầu đảm bảo bí mật, hòm phiếu đảm bảo nguyên tắc 
bỏ phiếu kín
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- Theo dõi kết quả bầu cử và việc trúng cử hay không trúng cử của 
những ứng cử viên mình đã lựa chọn

- Theo dõi hoạt động của các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp

- Tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri
 
- Tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và ban hành luật 
pháp, chính sách Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

- Tự mình viết phiếu bầu và trực tiếp bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. 
Với những trường hợp vì lí do sức khỏe, khuyết tật về thể chất có 
thể yêu cầu Tổ bầu cử cử người giúp đỡ

- Kiểm tra việc Tổ bầu cử xác nhận đóng dấu “Đã đi bầu” vào thẻ cử 
tri sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu

- Khiếu nại với Tổ bầu cử nếu phát hiện có cử tri được Tổ bầu cử 
phát và bỏ vào hòm phiếu nhiều hơn 01 phiếu bầu

- Yêu cầu Tổ bầu cử thu hồi phiếu và nhận phiếu mới nếu viết sai, 
gạch sai tên hoặc phiếu bị rách

- Thông báo cho Tổ bầu cử nếu phát hiện việc bỏ phiếu hộ, khi cử tri 
viết phiếu có người đứng xem và sử dụng hòm phiếu phụ nếu có 
phát sinh

- Ghi nhớ những ứng cử viên mình đã lựa chọn
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NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG NGÀY BẦU CỬ NHỮNG VIỆC KHÔNG LÀM TRONG NGÀY BẦU CỬ

- Không bỏ phiếu thay, bỏ phiếu hộ
- Không cho người khác biết thông tin trong khi viết phiếu bầu
- Không tổ chức vận động bầu cử tại khu vực bỏ phiếu

X

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU NGÀY BẦU CỬ
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