Hỏi đáp về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (tiếp theo).
Câu hỏi 1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông
tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào?
Trả lời:
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên
truyền, vận động bầu cử được quy định như sau:
- Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận
động bầu cử trong phạm vi cả nước; Uỷ ban bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện công
tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo về vận
động bầu cử ở địa phương.
- Các cơ quan báo chí ở trung ương có trách nhiệm đưa tin về quá trình tổ
chức công tác bầu cử, tình hình vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Các cơ quan
thông tin đại chúng của địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử
tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu
Hội đồng nhân dân và việc vận động bầu cử ở địa phương.
- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm
tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ban Thường
trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm
tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các
cấp có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cùng cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu
Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã
hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và chính quyền địa
phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tạo điều kiện cho người ứng
cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với cử tri ở cơ
quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình.
- Kinh phí tuyên truyền, vận động bầu cử được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước.
Câu hỏi 2. Việc vận động bầu cử được tiến hành theo những nguyên tắc nào?
Trả lời:
Việc vận động bầu cử được tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:
- Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng
pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn
vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.
- Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được
vận động cho người ứng cử.
Câu hỏi 3. Thời gian nào thì được tiến hành vận động bầu cử, việc vận
động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức nào?
Trả lời:
Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính
thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.
Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức
sau đây:
- Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình
ứng cử theo quy định;
- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
Câu hỏi 4. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử
đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được
thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc
hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện như sau:
- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối
hợp với Uỷ ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những
người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thành
phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại biểu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và
cử tri ở địa phương.
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối
hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử chi cho
những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Thành phần tham dự hội
nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương.
Uỷ ban nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trác nhiệm thông báo
về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để cử tri tham dự đông đủ.
- Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các nội dung sau đây:
+ Tuyên bố lý do;

+ Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức
hội nghị tiếp xúc cử tri chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt
của người ứng cử;
+ Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình
nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;
+ Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử.
Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng
quan tâm;
+ Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị.
- Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp tỉnh lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử
đại biểu Quốc hội, ứng đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương, ý kiến của cử tri về
từng người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ban Thường
trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương mình gửi đến Uỷ ban bầu cử cùng cấp và
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.
Câu hỏi 5. Việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại
chúng được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng được thực
hiện như sau:
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình
hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên
các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang
thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng bầu cử quốc gia.
- Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trình bày với cử tri về dự kiến
chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân khi
trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang
thông tin điện tử về bầu cử của Uỷ ban bầu cử (nếu có).
- Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan
quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc
đăng tải nội dung vận động bầu cử.
- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải chương trình hành động của
người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trên các phương
tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Câu hỏi 6. Những hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử?
Trà lời:
Những hành vi sau đây bị cấm trong vận động bầu cử:
- Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật
hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của
tổ chức, cá nhân khác.
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng
trong vận động bầu cử.
- Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và
nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình.
- Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi
kéo, mua chuộc cử tri.

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC BẦU CỬ
Câu hỏi 1. Được biết năm 2016 toàn quốc sẽ tiến hành bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XIV. Tôi muốn ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng không rõ nếu
ứng cử vào đại biểu Quốc hội cần có những tiêu chuẩn gì?
Trả lời:
Tại khoản 1, Điều 3 của luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân năm 2015 quy định về tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội như sau:
“Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu
Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội”
Điều 22 của luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, quy định về tiêu chuẩn của đại
biểu Quốc hội, như sau:
1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công
cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.
2. 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 chông tham nhũng, lãng phí, mọi
biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
3. Có trình độ văn hoá, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khoẻ, kinh nghiệm
công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.
4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân
dân tín nhiệm.
5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội”
Điều 2 của Luật Bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm
2015 quy định về tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, như sau:
“Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có
quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của luật này”.
Như vậy là, nếu bạn muốn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV sắp tới, bạn
phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo Điều 22 của Luật Tổ chức
Quốc hội nêu trên, đồng thời phải đủ hai mươi mốt tuổi trở lên.
Câu hỏi 2. Tôi muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện vào kỳ
bầu cử tới, xin hỏi, để được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì cần có những
tiêu chuẩn gì?
Trả lời:
Tại khoản 2, Điều 3 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân năm 2015, quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử, như sau:

"Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của
đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.
Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, quy định về tiêu
chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, như sau:
1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc
đổi mới, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. 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.
3. Có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực, sức khoẻ, kinh nghiệm công
tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt động
của Hội đồng nhân dân.
4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được nhân
dân tín nhiệm.
Điều 2 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm
2015 quy định về tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, như sau:
Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi
trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của
Luật này”.
Như vậy là, nếu bạn muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân sắp tới, bạn
phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo điều 7 của luật Tổ
chức chính quyền địa phương nêu trên, đồng thời phải đủ 21 tuổi trở lên.
Câu hỏi 3. Con trai tôi năm nay bước vào tuổi 18, xin hỏi, cháu có được đi
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không?
Trả lời:
Điều 2 của luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm
2015 quy định về tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, như sau:
“Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Công hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi
trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của
Luật này”.
Theo quy định trên thì con trai của anh/chị, nếu tính đến ngày bầu cử mà chưa
đủ 18 tuổi (chưa đến ngày sinh nhật) sẽ không có quyền bầu cử.

Câu hỏi 4. Tôi được cơ quan cử đi công tác tại thành phố Đà Nẵng, tính
đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tôi vẫn chưa
thể về nhà được (nhà tôi ở Hà Nội). Xin hỏi tôi có quyền được đăng ký bầu cử
ở thành phố Đà Nẵng không? Nếu được thì đăng ký với cơ quan, tổ chức nào?
Trả lời:
Tại khoản 2, khoản 3 Điều 29 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân năm 2015, quy định về nguyên tắc lập danh sách cử tri, như sau:
“2. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường
trú hoặc tạm trú.
3. Cử tri là người tạm trú và có thời gian 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, cấp
huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân”.
Như vậy là, gần đến ngày bầu cử, nếu xét thấy không thể về địa phương nơi
cư trú để tham gia bầu cử được, bạn có thể đăng ký bầu cử ở địa phương nơi bạn
đang công tác. Bạn sẽ đăng ký bầu cử thông qua đơn vị nơi bạn đang công tác, đơn
vị này sẽ có trách nhiệm đăng ký bầu cử cho bạn ở chính quyền cấp xã, nơi bạn đang
tạm trú. Cũng lưu ý rằng, nếu bạn bầu cử ở Đà Năng thì chỉ được bầu đại biểu Quốc
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi đó, mà không được bầu
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Câu hỏi 5. Con trai tôi hiện đang phải cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm
cai nghiên ở Ba Vì, Hà Nội. Xin hỏi, đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại
biểu Hội đồng nhân dân mà con trai tôi chưa được ra khỏi Trung tâm thì có
quyền được bầu cử không?
Trả lời:
Tại khoản 5 Điều 29 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân năm 2015, quy định về nguyên tắc lập danh sách cử tri, như sau:
“Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh
sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi
người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo
dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”.
Theo quy định trên thì con của bạn được tham gia bầu cử. Tuy nhiên con bạn chỉ
được bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.
Câu hỏi 6. Tôi được cơ quan cử đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh,
gần đến ngày bầu cử, xét thấy không thể về nhà kịp ngày bầu cử nên tôi đã

đăng ký bầu cử ở đây. Tuy nhiên trong thời gian làm việc, chúng tôi đã hoàn
thành công việc trước thời hạn. Xin hỏi, tôi đã đăng ký bầu cử ở Thành phố Hồ
Chí Minh rồi, nhưng nay lại trở về Hà Nội thì việc bầu cử sẽ xử lý thế nào, xin
cho lời chỉ dẫn?
Trả lời:
Tại Điều 30 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân năm 2015, quy định về những trường hợp không được ghi tên, xoá tên hoặc bổ
sung tên vào danh sách cử tri, trong đó khoản 3 quy định:
“Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết trước thời điểm
bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành
chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì được xoá 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, cấp huyện, cấp xã;
những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình
đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm
trú mới thì được xoá tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh
sách cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện”.
Theo quy định trên thì, trước khi trở về Hà Nội, bạn thông báo với đơn vị bầu
cử việc mình sẽ trở ra Hà Nội và không tham gia bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh
nữa. Khi ra đến Hà Nội, bạn cũng cần đăng ký với chính quyền xã, nơi thường trú
của bạn để tham gia bầu cử.
Câu hỏi 7. Tôi đóng quân tại đơn vị ở phường Khương Trung, quận
Thanh Xuân, Hà Nội, gia đình tôi có hậu khẩu thường trú ở phường Nam Đồng,
quận Đống Đa, Hà Nội. Xin hỏi, tôi muốn đăng ký bầu cử ở nơi thường trú tại
Phường Nam Đồng, quận Đống Đa có được không?
Trả lời:
Điều 31 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
năm 2015, quy định về thẩm quyền lập danh sách cử tri, như sau:
“1. Danh sách cử tri do Uỷ ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu.
Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Uỷ ban nhân dân
huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.
2. Danh sách cử tri trong 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 hậu khẩu thường trú ở địa phương gần khu vực đóng
quân có 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”.
Theo quy định trên thì bạn có thể đề nghị với chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng
nhận để đăng ký ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú
tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Câu hỏi 8. Khi xem danh sách cử tri, tôi phát hiện thấy có tên một bác ở
cạnh nhà tôi bị bệnh tâm thần đã 1 năm nay. Xin hỏi, người bị bệnh tâm thần
có được bầu cử không? Tôi có được quyền khiếu nại về danh sách cử tri không?
Trả lời:
Tài khoản 1, Điều 30 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân năm 2015, quy định về những trường hợp không được ghi tên, xoá tên hoặc
bổ sung tên vào danh sách cử tri, như sau:
“Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của toà án đã có
hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian thi hành án, người
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”.
Tại điều 33 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
năm 2015, quy định về khiếu nại 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
gian 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 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
Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính”.
Trường hợp bạn nêu, người bị bệnh tâm thần không được tham gia bầu cử, vì
theo quy định của Bộ luật Dân sự, người bị bệnh tâm thần được xác định là người
mất năng lực hành vi dân sự. Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử
tri giải quyết theo quy định.

Câu hỏi 9. Đến ngày bầu cử tôi bận việc cá nhân nên định nhờ người thân
trong gia đình đi bỏ hộ phiếu bầu có được không?
Trả lời:
Tại Điều 69 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân năm 2015, quy định về nguyên tắc bỏ phiếu, trong đó khoản 2 quy định cử tri
phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp: 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 đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri. 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 và thực hiện việc bầu cử.
Do vậy bạn phải tự mình đi bầu cử mà không được nhờ người khác bỏ phiếu
thay, khi đi bầu cử bạn nhớ mang theo thẻ cử tri để xuất trình thẻ với bộ phận làm
công tác bầu cử.
----

