THOÂNG TIN CHUYEÂN ÑEÀ:

TIEÁN TÔÙI CUOÄC BAÀU CÖÛ ÑAÏI BIEÅU QUOÁC HOÄI KHOÙA XIV
VAØ ÑAÏI BIEÅU HOÄI ÑOÀNG NHAÂN DAÂN CAÙC CAÁP
NHIEÄM KYØ 2016 - 2021

T

iến tới bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV, đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo
Nghị
quyết
số
105/2015/QH13 của Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
ngày 22-5-2016 sẽ là ngày bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu
cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016-2021. Đây là sự kiện chính trị
quan trọng diễn ra trong thời điểm

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng vừa thành công tốt đẹp...
Trong hệ thống chính trị nước ta,
Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò
đặc biệt quan trọng, là yếu tố quan
trọng nhất, hạt nhân lãnh đạo của cả
hệ thống chính trị. Vai trò lãnh đạo
của Đảng với Nhà nước và xã hội đã
được quy định tại Hiến pháp, được
khẳng định qua thực tiễn đấu tranh
cách mạng và quá trình xây dựng,
bảo vệ Tổ quốc. Để cuộc bầu cử đại

biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021 thành công, cần
tăng cường vai trò lãnh 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; phát huy vai
trò tiền phong gương mẫu của đội
ngũ đảng viên...

Theo
Nghị
quyết
số
105/2015/QH13 của Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
ngày 22-5-2016 sẽ là ngày bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu
cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016-2021. Đây là sự kiện chính trị
quan trọng diễn ra trong thời điểm
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng vừa thành công tốt đẹp;
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta
tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát
triển năm 2011) và triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
của Đảng đã khẳng định: “Đảng
Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm
quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã
hội”. Hiến pháp năm 2013 cũng đã
nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam -

Đội tiên phong của giai cấp công
nhân, đồng thời là đội tiên phong của
nhân dân lao động và của dân tộc
Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích
của giai cấp công nhân, nhân dân lao
động và của cả dân tộc, lấy chủ
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là
lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã
hội”.
Trước khi nắm chính quyền,
Đảng Cộng sản Việt Nam vận động
quần chúng bằng cách tuyên truyền
đường lối của mình, giáo dục, thuyết
phục bằng sự gương mẫu của đảng
viên. Sau khi trở thành Đảng cầm
quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam có
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa nên phương thức lãnh đạo của
Đảng phải chủ yếu bằng Nhà nước
và thông qua Nhà nước. Cương lĩnh
(bổ sung, phát triển năm 2011) của
Đảng đã xác định: “Đảng lãnh đạo
bằng Cương lĩnh, chiến lược, các
định hướng về chính sách và chủ
trương lớn; bằng công tác tuyên
truyền, thuyết phục, vận động, tổ
chức, kiểm tra, giám sát và bằng
hành động gương mẫu của đảng
viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công
tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ,
giới thiệu những đảng viên ưu tú có
đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt
động trong các cơ quan lãnh đạo của
hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo
thông qua các tổ chức đảng và đảng
viên hoạt động trong các tổ chức của
hệ thống chính trị, tăng cường chế
độ trách nhiệm cá nhân, nhất là
người đứng đầu. Đảng thường xuyên
nâng cao năng lực cầm quyền và
hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát
huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động,

sáng tạo và trách nhiệm của các tổ
chức khác trong hệ thống chính trị”.

thiệu nhân sự để HĐND cùng cấp
bầu hoặc phê chuẩn.

Chính vì những lý do trên đây,
vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
có ý nghĩa quyết định đến sự thành
công của sự kiện chính trị quan trọng
này.

Một trong những nhiệm vụ quan
trọng của Hội nghị lần thứ hai Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII đang diễn ra tại Hà Nội là việc
giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao
của các cơ quan nhà nước để kỳ họp
Quốc hội sắp tới (dự kiến khai mạc
vào ngày 21-3) bầu hoặc phê chuẩn.

Trong những năm qua, cùng với
quá trình xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với Quốc hội, HĐND các cấp, hoạt
động của Quốc hội và HĐND các cấp
ngày càng đổi mới, dân chủ, vai trò,
chức năng của Quốc hội, HĐND các
cấp ngày càng được phát huy. Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị
đã ban hành các nghị quyết để đưa
ra Quốc hội những định hướng lớn
về bổ sung, sửa đổi Hiến pháp và
các đạo luật quan trọng; những định
hướng, yêu cầu về tổ chức bầu cử
Quốc hội cho từng nhiệm kỳ; các
định hướng phát triển kinh tế-xã hội 5
năm và hằng năm. Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị quyết định
việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội
bầu vào các chức vụ: Chủ tịch nước,
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính
phủ; Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch
Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc,
Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc
hội...
Các cấp ủy Đảng ở các địa
phương cũng ban hành các nghị
quyết để đưa ra HĐND những định
hướng lớn về cơ cấu tổ chức bộ máy
chính quyền; định hướng lớn về
những giải pháp phát triển kinh tế-xã
hội, củng cố quốc phòng-an ninh để
HĐND thảo luận và quyết định. Các
cấp ủy Đảng ở các địa phương giới

Phát biểu tại Phiên khai mạc hội
nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
nhấn mạnh: “Bộ Chính trị đã xem xét
cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở
thực tiễn của việc kiện toàn các chức
danh lãnh đạo các cơ quan nhà
nước ngay sau Đại hội toàn quốc của
Đảng, và thống nhất cao là cần sớm
kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh
lãnh đạo cơ quan nhà nước một
cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu
cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng. Bộ Chính
trị đề nghị Trung ương cho thực hiện
kiện toàn các chức danh lãnh đạo
các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ
11 Quốc hội khoá XIII theo quy định
của Đảng và pháp luật của Nhà
nước”.
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 4-1-2016,
Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 51CT/TW yêu cầu các cấp ủy, các tổ
chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt những yêu cầu nhiệm vụ
trước, trong và sau bầu cử. Trong
đó, phải có kế hoạch lãnh đạo, chỉ
đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều
kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi
cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử
được tiến hành dân chủ, bình đẳng,
đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và
thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo
đảm phát huy dân chủ và sự lãnh
đạo tập trung, thống nhất của Đảng
trong công tác cán bộ; gắn kết quả
nhân sự của đại hội Đảng các cấp và
quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn
bị nhân sự để giới thiệu những người
tiêu biểu, có quan điểm, lập trường
chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn
theo quy định của pháp luật, có năng
lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Không đưa vào danh sách ứng cử
người có biểu hiện cơ hội chính trị,
tham vọng quyền lực; có tư tưởng
cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra,
kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các
cơ quan có thẩm quyền kết luận
không trung thực; người đứng đầu
cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra
những vụ, việc tham nhũng, lãng phí,
mất đoàn kết nghiêm trọng.

diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về
các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu các
cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng phải
lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu
Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp,
đặc biệt coi trọng chất lượng đại
biểu. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp
lý về số đại biểu là người đang công
tác ở cơ quan Đảng, nhà nước, lực
lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý
số đại biểu công tác tại cơ quan hành
chính; tăng số lượng đại biểu chuyên
trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là
phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo
đúng quy định của Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; có
tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại
biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu
là các nhà khoa học, trí thức, văn
nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công
nhân, nông dân, doanh nhân, đại

Cùng với thành công của đại hội
Đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu
cử lần này là dịp để tiếp tục xây
dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra
những người tiêu biểu về đức, tài,
xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện
vọng và quyền làm chủ của nhân dân
trong Quốc hội và HĐND các cấp
nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng
tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta trong năm nay. Để hoàn
thành nhiệm vụ trọng tâm này, vai trò
tiền phong gương mẫu của đội ngũ
đảng viên phải được thể hiện trong
các quy trình ứng cử, đề cử, giới
thiệu người ra ứng cử và tổ chức bầu
cử.

Việc lựa chọn, giới thiệu người
ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu HĐND phải bảo
đảm theo đúng quy trình pháp luật
quy định và hướng dẫn của các cơ
quan Trung ương có thẩm quyền.
Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp
thương giới thiệu người ra ứng cử
đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
các cấp; phát huy quyền làm chủ của
nhân dân trong công tác bầu cử; bảo
đảm các điều kiện thuận lợi để mọi
công dân thực hiện đầy đủ quyền
ứng cử, bầu cử theo quy định của
pháp luật.
Bộ Chính trị yêu cầu mỗi cán bộ,
đảng viên phải gương mẫu, đề cao
trách nhiệm, tuyên truyền, vận động
nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

ĐỖ PHÚ THỌ //
http://www.qdnd.vn

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 22-5-2016 trên phạm vi toàn
quốc. Ngày 13-3 là hạn cuối nộp hồ sơ ứng viên đại biểu Quốc hội.

Báo Tuổi trẻ

heo bà Phạm Thị Hải
Chuyền, Chủ tịch Ủy ban
quốc gia vì sự tiến bộ của
phụ nữ Việt Nam, dù được đánh
giá là nước có chỉ số phát triển
giới tốt trong khu vực nhưng việc
thu hẹp khoảng cách giới, đặc biệt
trong lĩnh vực chính trị vẫn còn rất
nhiều thách thức.

của Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ
Chính trị và Chiến lược quốc gia
về bình đẳng giới giai đoạn 20112020 vẫn còn một khoảng cách
khá xa”, bà Phạm Thị Hải Chuyền
đánh giá.

Nữ đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến
tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII
(Ảnh: Trần Hải)

Theo TS Nguyễn Thị Thu Hà,
Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban
Tuyên giáo Trung ương, việc thực
hiện các chủ trương, chính sách,
pháp luật về bình đẳng giới còn
nhiều bất cập, thiếu những biện
pháp cụ thể để giúp phụ nữ cân
bằng giữa công việc gia đình và
xã hội. Cấp ủy, chính quyền một
số nơi chưa có chiến lược quy
hoạch, đào tạo cán bộ nữ. “Hệ
quả là, khi cần đến cơ cấu nữ mới
“đốt đuốc” đi tìm, lúc này người trẻ
thì chưa qua đào tạo, chưa đủ tiêu
chuẩn, không trong cơ cấu. Trong
khi đó, người đã qua đào tạo cơ
bản, đủ điều kiện thì không còn
trong độ tuổi”, TS Nguyễn Thị Thu
Hà nhận định.

T

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội
chưa tăng bền vững
Bà Phạm Thị Hải Chuyền cho
biết, Việt Nam đã có những tiến
bộ đáng kể trong việc tăng cường
sự tham gia của phụ nữ trong các
cơ quan dân cử, từ con số 3% nữ
đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa I
đến tỷ lệ 24,4% của Quốc hội
khóa XIII. Tuy tỷ lệ nữ ĐBQH ở
từng nhiệm kỳ có tăng lên nhưng
chưa thật bền vững. Đặc biệt,
trong vòng 20 năm (từ năm 1987
đến năm 2007), ĐBQH là nữ chỉ
tăng được gần 4%. “Nhìn chung tỷ
lệ phụ nữ tham gia ĐBQH và
HĐND các cấp so với mục tiêu

Lý giải về tình trạng này, Chủ
tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ
của phụ nữ Phạm Thị Hải Chuyền
cho rằng, đó là do các yếu tố văn
hóa truyền thống và định kiến giới
còn tồn tại khá phổ biến, không
chỉ xuất phát từ xã hội, gia đình
mà còn của chính bản thân phụ
nữ. Vẫn có những nữ ứng cử viên
có tâm lý lo lắng, thiếu tự tin, cho
rằng mình không đủ năng lực
thuyết phục cử tri…

Bà Nguyễn Thị Minh Hương,
Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Liên
hiệp phụ nữ Việt Nam trích dẫn
một nghiên cứu của UNDP cho
biết “tạo nguồn” là một nguyên
nhân khiến tỷ lệ nữ ĐBQH và
HĐND các cấp qua nhiều năm
phấn đấu vẫn chưa đạt được.
Thực tế, nguồn để giới thiệu ứng
viên (vụ trưởng, vụ phó, cục
trưởng, cục phó, lãnh đạo các ban
Đảng) có tỉ lệ phụ nữ khá thấp.
Điều này có liên quan đến quy
định chênh lệch tuổi nghỉ hưu
giữa nam và nữ vì với trần tuổi
nghỉ hưu, phụ nữ bị thua thiệt về
cơ hội đào tạo, thăng tiến so với
nam giới. Bên cạnh đó, cán bộ
Hội phụ nữ các cấp còn chưa hiểu
đầy đủ và chưa thực hiện tốt trách
nhiệm trong công tác bầu cử.
Hướng tới bình đẳng thực
chất
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung
ương đánh giá, tăng cường sự
tham gia của phụ nữ trong các cơ
quan dân cử chính là một trong
những mục tiêu phấn đấu của
bình đẳng thực chất, tỷ lệ phụ nữ
trong các cơ quan dân cử sẽ bảo
đảm cho việc tham gia quyết định
chính sách, đặc biệt là các chính
sách liên quan đến phụ nữ, trẻ
em, bình đẳng giới,… Kinh
nghiệm quốc tế cho thấy, nữ giới
muốn có được tiếng nói quyết
định cần phải có ít nhất 30% đại
diện trong bộ máy nhà nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Bùi Thị Thanh chia sẻ, một trong
những kinh nghiệm của nhiều địa
phương là phải dự kiến số lượng
phụ nữ ứng cử một cách rộng rãi
ngay từ hiệp thương lần thứ nhất
để lựa chọn dần đến hội nghị hiệp
thương lần thứ ba, số đại biểu nữ
vẫn bảo đảm một tỷ lệ thích hợp
và kết quả trúng cử không chỉ đáp
ứng được chỉ tiêu đề ra mà còn có
khả năng cao hơn.
Bà Nguyễn Thị Minh Hương,
Trưởng ban Tuyên giáo, Hội
LHPN Việt Nam cho biết, với vai
trò tham mưu, giới thiệu, tạo
nguồn ứng cử viên nữ, Hội đã có
những giải pháp, kế hoạch cụ thể
nhằm nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu
ứng cử vào ĐBQH và HĐND các
cấp. Cụ thể, hiện nay, khi chưa có
danh sách ứng cử viên thì các cấp
Hội đang làm các công tác chuẩn
bị cho việc bồi dưỡng cho nữ ứng
cử viên. “Chúng tôi đã tổ chức 3
lớp tập huấn giảng viên cho cán
bộ Hội các cấp để họ có thể bồi
dưỡng kỹ năng cho ứng cử viên
về xây dựng chương trình hành
động và kỹ năng tiếp xúc cử tri.
Đồng thời, chúng tôi đã chỉ đạo
các cấp Hội ngay sau khi có danh
sách ứng cử viên sẽ tiến hành các
hoạt động bồi dưỡng cho nữ ứng
cử viên, đặc biệt là những nữ ứng
cử viên lần đầu ứng cử Quốc hội
và HĐND các cấp”, bà Nguyễn Thị
Minh Hương cho biết.
Thu Phương /
Báo Tin tức TTXVN

C

hiều 9/3, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch
Hội đồng bầu cử quốc gia đã
tham dự Hội nghị cử tri để lấy ý kiến
đối với người ứng cử đại biểu Quốc
hội Khóa XIV tại Cơ quan Văn phòng
Quốc hội.

Các cử tri biểu quyết thông qua danh
sách những người ứng cử đại biểu Quốc
hội thuộc Văn phòng Quốc hội. Ảnh:
Nhan Sáng-TTXVN

Cùng dự Hội nghị có các Phó
Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các Ủy
ban, cơ quan của Quốc hội và 220 cử
tri thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ,
Ban chấp hành Công đoàn, Ban Chấp
hành Hội Cựu Chiến binh, Hội Luật
gia, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các
Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng
Quốc hội.
Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến
đối với người ứng cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV khối Văn phòng Quốc
hội là dịp để cử tri đối chiếu với tiêu
chuẩn của đại biểu Quốc hội để nhận
xét, bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối
với người ứng cử đại biểu Quốc hội
Khóa XIV. Trong danh sách 77 ứng
cử viên được Ủy ban Thường vụ
Quốc hội giới thiệu, có một số người
được giới thiệu ứng cử lần đầu, một
số là đại biểu Quốc hội đương nhiệm.
Trong số này, có các ứng cử viên hiện

là Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các
đồng chí Tòng Thị Phóng; Nguyễn Thị
Kim Ngân, Uông Chu Lưu và nhiều
lãnh đạo, ủy viên các Ủy ban, cơ quan
của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
Hội nghị được tiến hành tuân thủ
đúng quy định, quy trình của Hiến
pháp và các đạo luật về tổ chức Quốc
hội; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nghị được
tổ chức dựa trên hướng dẫn của Nghị
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội quy định chi tiết, hướng dẫn về
việc 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 đại biểu Quốc hội, đại biểu
Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ
sung. Theo đó, người ứng cử đại biểu
Quốc hội đang công tác tại các cơ
quan của Quốc hội, của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội hoặc là đại biểu
Quốc hội hoạt động chuyên trách tại
Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương
thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn
phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
hoặc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc
hội (ở những nơi đã có Văn phòng
Đoàn đại biểu Quốc hội).
Hội nghị đã nghe giới thiệu và
tiến hành xem xét tiểu sử, quá trình
công tác của các ứng cử viên; bày tỏ
sự nhất trí cao với danh sách ứng cử
viên được giới thiệu lần này. Hội nghị
đã thống nhất giới thiệu 77 ứng cử
viên thuộc khối cơ quan Văn phòng
Quốc hội để ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV.
Quang Vũ (TTXVN)
http://baotintuc.vn

. Phạm Huy Thông: Phải
chọn được những đại
biểu có bản lĩnh, có
chính kiến trước những quyết sách
quan trọng... không phải người chỉ
ấn nút thông qua.

TS

Hiến pháp quy định và Luật Bầu cử
Quốc hội cũng quy định 5 tiêu chuẩn
mà người tự ứng cử có thể tham gia
ứng cử vào cơ quan quyền lực của
Nhà nước. Nếu xét đủ 5 điều kiện ấy
thì quyền ứng cử không có vấn đề gì
nhưng có lẽ ở nước ta vẫn chưa
quen với chuyện đó.
Thực tế, qua các kỳ bầu cử
trước đây tỉ lệ những người tự ứng
cử mà trúng cử rất ít. Ví dụ, tại kỳ
bầu cử Quốc hội Khóa XII có 253
người ứng cử nhưng chỉ có 1 người
trúng cử và xác suất trúng cử rất
thấp.

TS. Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy
Ban đoàn kết công giáo TP. Hà Nội

Với tinh thần Đại hội Đảng XII
vừa rồi, đặc biệt vấn đề nhân sự đã
được chuẩn bị kỹ lưỡng để chọn ra
những người có nhiều khả năng,
đáp ứng được sự phát triển của đất
nước trong thời kỳ hội nhập, TS.
Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy
Ban đoàn kết công giáo TP. Hà Nội
hy vọng bầu cử lần này sẽ chọn
được những vị ĐBQH có bản lĩnh,
có chính kiến trước những quyết
sách quan trọng của đất nước chứ
không phải chỉ ngồi và cứ ấn nút
thông qua.
PV: Thưa ông, trong các kỳ họp
gần đây, số lượng người tự ứng cử
ĐBQH ngày càng tăng. Điều này
cũng thể hiện sự dân chủ trong bầu
cử ở nước ta. Tuy nhiên, số lượng
người tự ứng cử trúng cử ĐBQH lại
rất hạn hữu, đếm trên đầu ngón tay.
Theo ông nguyên nhân do đâu?
TS. Phạm Huy Thông: Quyền
ứng cử và bầu cử ĐBQH đã được

Theo tôi, việc này có hai lý do:
Thông thường những kỳ bầu cử phải
qua các bước hiệp thương giới thiệu
và những người này nếu không
được giới thiệu thì về mặt dư luận xã
hội và cảm tính cử tri cho rằng họ là
những người uy tín thấp nên không
bỏ phiếu.
Có thể cả quy trình của mình
cũng chưa quen với kiểu đó nên từ
khâu tiếp xúc cử tri nơi cư trú cho
đến các khâu về thủ tục hành chính
đôi khi làm cho người tự ứng cử
cảm thấy bị gây áp lực, gây khó
khăn.
Thứ 2 tôi cho rằng một số người
tự ứng cử cũng chưa nhận thức
đúng được nghĩa vụ và trách nhiệm
của mình, có người tự ứng cử vì
phong trào, có người thích nổi
danh… Báo chí khi phỏng vấn viết
bài cũng nên có chính kiến và chứng
cớ rõ ràng, không quy chụp họ.
Hiện nay chúng ta có khoảng
2.000 người Việt Nam ở nước ngoài

mang quốc tịch Việt Nam cũng mong
muốn được tự ứng cử nhưng không
biết ứng cử ở đâu vì họ không có tổ
chức Mặt trận để giới thiệu. Vì vậy,
nhiều Việt kiều cũng đã có thư gửi
Ủy ban thường vụ Quốc hội bày tỏ
nguyện vọng muốn được tự ứng cử
phải làm thế nào. Đây là việc khó
nhưng trong xã hội tương lai xu thế
tự ứng cử là tất yếu, sẽ có nhiều
người nhận thức được quyền ứng
cử của mình và họ cũng sẽ có chọn
lựa phù hợp.
PV: Thưa ông, trong việc tự ứng
cử ĐBQH, người tự ứng cử có gặp
khó khăn như thế nào so với với các
đại biểu được giới thiệu?
TS. Phạm Huy Thông: Đối với
người tự ứng cử, Hiệp thương bước
một họ không lo vì vì Luật bầu cử
quy định không được biến các buổi
ra mắt cử tri ở cơ sở thành các buổi
kiểm điểm, đấu tố. Trước đây cũng
có thể do cách làm, nên nhiều cuộc
họp cử tri biến thành các buổi “đấu
tố” người tự ứng cử không gần dân,
không đi họp tổ dân phố…
Tuy nhiên, những người tự ứng
cử lại đang lo lắng cho vòng hiệp
thương thứ 3, tức là hiệp thương tại
MTTQ các cấp. Tại vòng hiệp
thương này các ứng viên không có
mặt ở đó và họ sợ rằng trong những
buổi như vậy mà họ không có vai vế
trong các tổ chức thì khi đưa ra để
lấy phiếu sẽ bị thất thế. Vì vậy, gần
đây nhiều ứng cử viên tự do cho
rằng phải có quá trình giám sát tất
cả các khâu đặc biệt là khâu hiệp
thương vòng 3 cho đến khâu bầu
cử, kiểm phiếu.
Có những kiến nghị theo tôi là
xác đáng vì trước đây vẫn xảy ra

việc bầu cử hộ, bầu thay, nhất là ở
nông thôn, một người đi bầu cho cả
nhà 7-8 người. Năm nay họ đề nghị
phải giám sát để phát hiện ra những
trường hợp đi bầu cử thay, những ai
không về được thì bầu cử luôn ở nơi
họ đăng ký lao động. Bỏ phiếu hộ
kiểu sẽ phần nào gây ra tình trạng
thiếu khách quan trong bầu cử.
Tuy nhiên, có những khâu họ đề
nghị cũng khó có khả năng thực hiện
được. Đó là giám sát quá trình kiểm
phiếu, vì kiểm phiếu là hoạt động
độc lập của Ban kiểm phiếu, việc
cho ai giám sát và giám sát như thế
nào cũng là cả quá trình cần phải
tính toán với tiến tới thực hiện được.
Việc kiểm phiếu hiện nay cũng
cần thay đổi, bản thân tôi cũng đi
tham gia các tổ bầu cử, cũng biết
quy định 6h tối kết thúc bầu cử
nhưng các nơi đều làm sớm và ngồi
chờ đến 6h mới nộp về thành phố.
Vì vậy, thành phố cùng một lúc tiếp
nhận mấy chục đơn vị bầu cử,
không thể kiểm phiếu ngay được.
PV: Có một thực tế, trong các kỳ
bầu cử trước, rất nhiều người tự ứng
cử đã tham gia vận động hành lang,
thậm chí có những hành động gần
như mua chuộc cử tri nhưng sau khi
trúng cử tư cách của vị đại biểu đó
lại có vấn đề, buộc Quốc hội phải bãi
nhiễm tư cách. Theo ông làm thế
nào?
TS. Phạm Huy Thông: Luật bầu
cử cho phép các cá nhân được đi
tiếp xúc, vận động theo khuôn khổ
luật pháp. Trước đây cũng có đại
biểu khi đi vận động cử tri kiểu này
và thực tế họ đã trúng cử.
Tôi rất không ủng hộ việc này vì
nó không minh bạch, bản thân các

đại biểu muốn trúng cử phải có cái
tâm trong sáng, bằng cương lĩnh
ứng cử của mình để thuyết phục cử
tri chứ không thể “kiếm lá phiếu”
bằng quà cáp”.
PV: Với tư cách là người đại
diện cho tiếng nói của đồng bào
Công giáo Thủ đô, ông có kỳ vọng gì
vào các ĐBQH và đại biểu HĐND
khóa tới?
TS Phạm Huy Thông: Tôi và bà
con công giáo Hà Nội kỳ vọng vào
tinh thần Đại hội Đảng XII vừa rồi,
đặc biệt vấn đề nhân sự đã được
bầu chọn kỹ lưỡng để chọn ra
những người có nhiều khả năng,
đáp ứng được sự phát triển của đất
nước trong thời kỳ hội nhập. Đặc
biệt, sau khi Bộ Chính trị phân công

nhiệm vụ cho 2 tân Bí thư tại 2 thành
phố lớn là Hà Nội, TP. HCM thì
chúng ta thấy đó đều là những
người lãnh đạo gần dân, sát dân.
Với tinh thần đó, kỳ bầu cử
Quốc hội lần này, tôi tin chúng ta sẽ
chọn được những người xứng đáng
như vậy, những người gần dân, sát
dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng
của dân để phản ánh tới cơ quan
quyền lực cao nhất của Nhà nước là
Quốc hội. Đặc biệt, những vị ĐBQH
được bầu chọn kỳ này phải là những
người có bản lĩnh, có chính kiến
trước những quyết sách quan trọng
của đất nước chứ không phải chỉ
ngồi và cứ ấn nút thông qua.
PV: Xin cảm ơn ông./.
Theo Báo Hà Nội mới

______________________________

iến tới cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội (QH) Khóa XIV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2016-2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban
T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội
nghị hiệp thương lần thứ hai ở T.Ư
để lập danh sách sơ bộ những

T

người ứng cử đại biểu QH. Nhân dịp
này, phóng viên Báo Nhân Dân đã
phỏng vấn đồng chí TRẦN THANH
MẪN (trong ảnh), Ủy viên T.Ư Đảng,
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt
Nam về một số nội dung đang được
đông đảo bạn đọc và cử tri quan
tâm.
PV: Hiệp thương lựa chọn, giới
thiệu người ứng cử đại biểu QH là
một nhiệm vụ quan trọng của MTTQ
Việt Nam. Vì vậy, cử tri cả nước
đang đặt nhiều kỳ vọng vào các
vòng hiệp thương của Mặt trận tại kỳ
bầu cử đại biểu QH lần này, nhất là
việc làm sao không bỏ sót người tài,

đức. Quan điểm của đồng chí về vấn
đề này như thế nào?
Đồng chí Trần Thanh Mẫn:
Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016 - 2021 là sự kiện chính trị pháp lý lớn của đất nước. Thông
qua bầu cử, cử tri thực hiện quyền
dân chủ bằng việc lựa chọn, bầu ra
những người tiêu biểu có đức, có tài,
xứng đáng đại diện cho nhân dân tại
QH. Là tổ chức đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của nhân dân, MTTQ Việt Nam
có trách nhiệm tham gia và giám sát
để cuộc bầu cử diễn ra thành công.
Các Hội nghị hiệp thương của MTTQ
Việt Nam là khâu rất quan trọng để
MTTQ Việt Nam thực hiện trọng
trách giới thiệu danh sách những
người ứng cử xứng đáng nhất để
nhân dân lựa chọn, bầu tham gia
vào QH và HĐND các cấp với yêu
cầu: bảo đảm dân chủ, chất lượng,
thể hiện được cơ cấu, thành phần
đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc.
Để thực hiện tốt trọng trách này,
quá trình chuẩn bị để tổ chức Hội
nghị hiệp thương phải được tổ chức
chặt chẽ qua nhiều khâu. Để lựa
chọn, lập danh sách những người
ứng cử, ngoài căn cứ vào tiêu
chuẩn, hồ sơ ứng cử của đại biểu do
Hội đồng bầu cử cung cấp, còn phải
căn cứ vào kết quả ý kiến nhận xét
của cử tri từ nơi công tác (nơi làm
việc) đến nơi cư trú của người tham
gia ứng cử đại biểu QH. Cụ thể: Căn
cứ vào tiêu chuẩn, hồ sơ ứng cử và
kết quả hội nghị lấy ý kiến nhận xét
của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm
việc, các biên bản giới thiệu người
ứng cử của ban lãnh đạo các cơ

quan, tổ chức, đơn vị, Hội nghị hiệp
thương lần thứ hai tiến hành lập
danh sách sơ bộ những người ứng
cử đại biểu Quốc hội. Căn cứ tiêu
chuẩn, hồ sơ của đại biểu và kết quả
hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét, tín
nhiệm đối với người ứng cử, Hội
nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ lập
danh sách chính thức những người
ứng cử đại biểu QH.
Quyền lựa chọn cuối cùng để
bầu ra các đại biểu tham gia vào QH
thuộc về cử tri, do đó bên cạnh việc
tổ chức tốt bước giới thiệu người
ứng cử, còn phải thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả các bước lấy ý kiến
của cử tri; cung cấp thông tin về các
ứng cử viên cho cử tri, đặc biệt là
công tác tuyên truyền để cử tri nắm
được các quy định về bầu cử đại
biểu QH và đại biểu HĐND các cấp,
hiểu rõ quyền và trách nhiệm của
mình trong cuộc bầu cử.
PV: Thưa Phó Chủ tịch, cho đến
thời điểm này, công tác chuẩn bị cho
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã
được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam
chuẩn bị như thế nào?
Đồng chí Trần Thanh Mẫn:
Theo quy định tại Điều 43 của Luật
Bầu cử đại biểu QH và đại biểu
HĐND, Hội nghị hiệp thương lần thứ
hai ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch
Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức
để lập danh sách sơ bộ những
người ứng cử đại biểu QH. Hội nghị
được tổ chức ngày 17-3-2016 tại Hà
Nội.
Như chúng ta đã biết, ngày 162-2016, Hội nghị hiệp thương lần thứ
nhất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư
MTTQ Việt Nam đã thỏa thuận về cơ
cấu, thành phần và số lượng người
của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở

Trung ương được giới thiệu ứng cử
đại biểu QH trên cơ sở dự kiến của
Ủy ban Thường vụ QH. Căn cứ vào
kết quả hiệp thương đó và sự điều
chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban
Thường vụ QH, từ ngày 24-2 đến
ngày 10-3-2016, các cơ quan, tổ
chức, đơn vị ở Trung ương được
phân bổ số lượng đại biểu đã tiến
hành giới thiệu người ứng cử đại
biểu QH và tổ chức hội nghị cử tri
nơi công tác lấy ý kiến nhận xét đối
với người được giới thiệu ra ứng cử.
Trên cơ sở ý kiến của hội nghị
cử tri, ban lãnh đạo các cơ quan, tổ
chức, đơn vị đã họp mở rộng để
thảo luận giới thiệu người của cơ
quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng
cử đại biểu QH và đã gửi biên bản
giới thiệu người ứng cử, biên bản
hội nghị cử tri nơi công tác về người
được giới thiệu ứng cử đại biểu QH;
Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã
gửi danh sách trích ngang, bản sao
tiểu sử tóm tắt và Bản kê khai tài
sản, thu nhập của những người ứng
cử đến Ban Thường trực Ủy ban
T.Ư MTTQ Việt Nam. Ban Thường
trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp
nhận, nghiên cứu, chuẩn bị các tài
liệu trình Hội nghị hiệp thương lần
thứ hai.
Có thể nói, đến nay công tác
chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương
lần thứ hai ở Trung ương đã cơ bản
được hoàn tất, bảo đảm đúng, đủ
quy trình, thủ tục do pháp luật quy
định.
PV: Hiện nay, nhiều ý kiến cho
rằng việc lựa chọn đại biểu Quốc hội
không nhất thiết phải quan tâm đến
cơ cấu, thành phần mà quan trọng
nhất là làm thế nào để nâng cao chất

lượng đại biểu. Xin đồng chí cho biết
ý kiến về vấn đề này?
Đồng chí Trần Thanh Mẫn: Yêu
cầu vừa phải bảo đảm về chất lượng
đại biểu và vừa bảo đảm về cơ cấu,
thành phần hợp lý là vấn đề đặt ra
cho mỗi kỳ bầu cử đại biểu QH và
HĐND các cấp. Yêu cầu này có ý
nghĩa rất quan trọng nhằm bảo đảm
để QH thật sự là cơ quan đại diện
cao nhất của nhân dân, cơ quan
quyền lực Nhà nước cao nhất của
nước CHXHCN Việt Nam, đại diện
cho ý chí và nguyện vọng của nhân
dân cả nước. Theo quy định của
Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu
HĐND, các văn bản hướng dẫn đã
nêu rõ yêu cầu quá trình tổ chức bầu
cử QH và HĐND các cấp cần coi
trọng chất lượng đại biểu, đồng thời
bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ đại diện hợp lý
của các tầng lớp nhân dân trong QH.
Hiện nay, trong các giai cấp,
tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo,
các vùng miền của cả nước đều có
những người có đức, có tài, đủ tiêu
chuẩn làm đại biểu QH để cử tri cả
nước có thể lựa chọn được những
đại biểu QH có chất lượng tốt, đồng
thời bảo đảm được cơ cấu, thành
phần phù hợp của QH. Do đó, trách
nhiệm rất lớn trước nhân dân của
các cơ quan Đảng, Nhà nước,
MTTQ Việt Nam các cấp là phải phát
hiện, giới thiệu, động viên và tạo
điều kiện cho những người xứng
đáng nhất ra ứng cử để nhân dân
sáng suốt lựa chọn tham gia vào
QH.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng
chí.
Báo Nhân dân Thứ Năm,
17/03/2016

òn hai tháng nữa là đến
ngày bầu cử đại biểu Quốc
hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu
cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2016-2021. Lựa chọn được đại
biểu đủ đức, đủ tài trở thành người
đại diện của nhân dân, thay mặt
nhân dân quyết định những vấn đề
quan trọng của đất nước hay địa
phương là điều cử tri mong muốn.

C

người tự ứng cử có xu hướng tăng
lên ở hai thành phố lớn là Hà Nội
(Hà Nội có 56 người tự ứng cử) và
TP Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng, đây
là tín hiệu tốt. Số người tự ứng cử
tăng lên cũng sẽ giúp MTTQ các
cấp có thêm nhiều lựa chọn để qua
hiệp thương giới thiệu được những
người thực sự tiêu biểu vào danh
sách ứng cử ĐBQH và đại biểu
HĐND các cấp.
- Việc triển khai các thủ tục với
người tự ứng cử có thuận lợi
không, thưa ông?

Trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Hà nội mới, Phó Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Nguyễn Văn Pha cho
biết, số người tự ứng cử có xu
hướng tăng lên; đồng thời nhấn
mạnh quan điểm của Đảng, Nhà
nước là không phân biệt người
được giới thiệu ứng cử với người
tự ứng cử.
- Vấn đề tự ứng cử vào Quốc
hội và HĐND các cấp được dư luận
rất quan tâm khi ngày bầu cử đang
đến gần. Đề nghị ông cho biết, đến
thời điểm này, cả nước có bao
nhiêu người tự ứng cử?
- Theo thống kê chưa đầy đủ,
hiện số người tự ứng cử có phần
tăng so với nhiệm kỳ trước. Số

- Qua nắm bắt thông tin từ Mặt
trận một số địa phương, bước đầu
thấy, thủ tục với người tự ứng cử
rất thuận lợi. Hồ sơ ứng cử đã có
sẵn trên website của Hội đồng Bầu
cử quốc gia hoặc do Sở Nội vụ - cơ
quan thường trực của Ủy ban Bầu
cử cấp tỉnh cung cấp. Các ứng viên
làm xong hồ sơ gồm đơn ứng cử,
sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, 3 ảnh
chân dung và bản kê khai tài sản,
thu nhập rồi nộp trực tiếp cho Ủy
ban Bầu cử địa phương mà không
phải qua các bước sàng lọc ban
đầu như các ứng viên do cơ quan,
tổ chức giới thiệu. Nếu người tự
ứng cử chuẩn bị hồ sơ kỹ càng,
đầy đủ, đúng pháp luật thì không
đơn vị nào được từ chối cả.
- Như vậy, người tự ứng cử đã
được đưa vào danh sách sơ bộ
những người ứng cử thì có được
đưa vào danh sách chính thức
những người ứng cử không, thưa
ông?

- Đối với những người tự ứng
cử ĐBQH, hiện mới là thời điểm
hoàn tất và nộp hồ sơ ứng cử. Khi
Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh tiếp nhận,
nghiên cứu hồ sơ và nhận thấy, hồ
sơ của người tự ứng cử đã hoàn
chỉnh, không có khúc mắc gì, sẽ
chuyển hồ sơ của những người tự
ứng cử cùng với hồ sơ của những
người được giới thiệu ứng cử đến
Hội đồng Bầu cử quốc gia; chuyển
danh sách trích ngang lý lịch, bản
sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai
tài sản, thu nhập của người được
giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử
đến Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ cấp tỉnh để đưa vào danh
sách hiệp thương. Với người tự
ứng cử đại biểu HĐND, quy trình
cũng theo cách tương tự. Qua hiệp
thương vòng 2 tới, cả người được
giới thiệu ứng cử và người tự ứng
cử nếu đủ điều kiện thì được lập
danh sách sơ bộ để gửi lấy ý kiến
cử tri nơi cư trú; với người tự ứng
cử thì bước này còn được lấy cả
tín nhiệm của cử tri nơi công tác
hoặc nơi làm việc. Qua bước này,
những người đủ điều kiện sẽ được
đưa vào danh sách hiệp thương
lần thứ ba.
- Tuy nhiên, một số người tự
ứng cử nêu vấn đề có thể gặp khó
khăn trong tiến trình hiệp thương
lần thứ ba...
- Hội nghị hiệp thương lần thứ
ba sẽ quyết định lập danh sách
những người đủ tiêu chuẩn ứng cử
ĐBQH, đại biểu HĐND. Có người
hỏi tôi tại sao người ứng cử không
được dự các cuộc hiệp thương?
Xin trả lời luôn là việc này luật

không quy định. Cả người được
giới thiệu ứng cử và người tự ứng
cử đều không được tham dự cuộc
hiệp thương. Thành phần tham gia
hiệp thương như ở Trung ương
chẳng hạn, gồm các Ủy viên Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam và đại diện các tổ chức
thành viên; ở cấp tỉnh, gồm Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ và đại
diện các tổ chức thành viên cấp
tỉnh... Quá trình tổ chức hiệp
thương, không bao giờ có tư tưởng
cho rằng người này được cơ quan,
tổ chức giới thiệu thì ưu tiên hơn
người kia không được giới thiệu.
Tinh thần chỉ đạo là như vậy, tức là
chỉ xem xét về chất lượng cùng các
điều kiện liên quan, từ hồ sơ lý lịch,
ý kiến cử tri nơi người ứng cử làm
việc và cư trú, những vấn đề thuộc
về nhân thân, những khiếu nại, tố
cáo liên quan đến người ứng cử
(nếu có).
Tôi nói tóm tắt một số điểm
chính của quá trình hiệp thương
như trên để nhấn mạnh rằng, quá
trình này được quy định rõ ràng,
công khai. Điều này cho thấy
những đổi mới về thể chế và tinh
thần đề cao dân chủ, sự bình đẳng
giữa người được giới thiệu ứng cử
với người tự ứng cử. Có danh sách
chính thức rồi, cử tri sẽ là những
người có quyền quyết định ứng
viên nào xứng đáng làm ĐBQH, đại
biểu HĐND.
- Dự kiến của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội và Thường trực HĐND
các cấp đã ấn định rất rõ ràng về
cơ cấu, thành phần, số lượng đại
biểu, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ...

Vậy, người tự ứng cử thuộc cơ cấu
nào?
- Mặc dù không có cơ cấu
người tự ứng cử nhưng trong quá
trình tiến hành công tác bầu cử thì
luôn có người tự ứng cử.
Việc không quy định cơ cấu tỷ
lệ người tự ứng cử trong các bản
dự kiến không ảnh hưởng tới việc
tự ứng cử. Bởi người tự ứng cử
tham gia như một thành phần bình
đẳng trong quá trình bầu cử, nếu
trúng cử thì họ đương nhiên thuộc
vào cơ cấu, thành phần nào đó (ví
dụ như công nhân, nông dân, trí
thức, doanh nhân, đại biểu trẻ, đại
biểu phụ nữ, đại biểu là người dân
tộc thiểu số...) trong Quốc hội,
HĐND. Với các quy định, hướng
dẫn hiện hành, ngay từ hội nghị
hiệp thương lần thứ nhất, các địa
phương đã phải dự kiến giới thiệu
số người ứng cử (gồm cả được
giới thiệu và tự ứng cử) tối thiểu
gấp đôi số đại biểu được bầu. Tiếp
đó, đến vòng hiệp thương lần thứ
ba - thống nhất được thì biểu quyết
bằng tay, không thì bỏ phiếu kín để
lựa chọn bảo đảm mỗi đơn vị bầu
cử, nếu được bầu ba, phải có số
dư ít nhất hai người. Danh sách
mở như thế thì chắc chắn sẽ có
mặt người tự ứng cử chứ không
phải vì ngoài cơ cấu mà loại ra.
- Tham gia phục vụ các cuộc
bầu cử đến nay là 4 kỳ, ông đánh
giá thế nào về chất lượng ĐBQH tự
ứng cử trong nhiệm kỳ Quốc hội
khóa XIII và có lời khuyên nào đối
với người tự ứng cử?

- Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
có 2 đại biểu bị bãi nhiệm đều là
đại biểu tự ứng cử. Thực tế cũng
cho thấy, rất nhiều người tự ứng
cử không qua được vòng “sát
hạch” là hội nghị cử tri nơi cư trú
chỉ vì ít được biết đến và ít tham
gia các hoạt động tại khu dân cư
nơi mình sinh sống, không biết chi
bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt
trận ở đâu; bản thân và gia đình
thiếu gương mẫu chấp hành chính
sách, pháp luật. Mà dưới 50% ý
kiến cử tri không đồng tình là một
trong những căn cứ để hội nghị
hiệp thương lần thứ ba loại ra khỏi
danh sách.
Một người không gương mẫu,
không được tín nhiệm tại nơi mình
cư trú thì người đó không thể đại
diện cho cử tri cả nước hay của
một tỉnh, một huyện, một xã được.
Vì thế, tôi mong muốn những
người có ý định tự ứng cử phải xác
định hết sức nghiêm túc trước khi
nộp hồ sơ. Một nhiệm kỳ 5 năm là
rất dài, là ĐBQH hay đại biểu
HĐND đều phải có đủ sức khỏe,
trách nhiệm để gắn bó với nhân
dân, phải tham gia các kỳ họp dài
ngày, chương trình giám sát, tiếp
xúc cử tri, phản ánh trung thực ý
kiến cử tri với Quốc hội, HĐND;
phổ biến và vận động nhân dân
thực hiện Hiến pháp và pháp luật.
Đại biểu còn có trách nhiệm tiếp
công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu
nại, tố cáo của công dân.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Hà Phong thực hiện /
Báo Hà Nội mới

uộc bầu cử Đại biểu Quốc hội
(ĐBQH) khóa XIV và Đại biểu
Hội đồng nhân dân (HĐND)
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự
kiện chính trị quan trọng của Đảng,
Nhà nước và nhân dân ta; là một
trong sáu nhiệm vụ trung tâm mà
Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã
đề ra. Giải quyết tốt mối quan hệ
giữa cơ cấu và tiêu chuẩn là đòi hỏi
hết sức quan trọng bảo đảm cuộc
bầu cử đạt kết quả cao nhất.

C

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam khóa VIII tổ chức Hội
nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử
Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ảnh:
Hoàng Long

Cuộc bầu cử diễn ra vào thời
điểm toàn Đảng, toàn dân ta đang ra
sức thi đua thực hiện Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung,
phát triển 2011), Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, Luật Tổ chức bộ máy Nhà
nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XII
của Đảng: “Tiếp tục đổi mới, kiện
toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ
thống chính trị theo hướng tinh
gọn”…, “xây dựng, hoàn thiện Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”
trên cơ sở “tiếp tục phát huy dân chủ
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân”.(1)
Hiến pháp nước ta quy định:
Đảng Cộng sản Việt Nam là lực
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Vì vậy bên cạnh đại biểu là đảng
viên, cần có tỷ lệ nhất định người
ngoài Đảng. Những đặc điểm trên
đặt ra cho Đảng, Nhà nước và nhân
dân ta trong mỗi kỳ bầu cử phải có
một cơ cấu hợp lý bao gồm những
người tiêu biểu nhất trong các giai
cấp, dân tộc, tôn giáo, trí thức,
doanh nhân, người ngoài Đảng có
đủ tiêu chuẩn mà Luật Bầu cử Quốc
hội đã quy định. Cụ thể là: Trung
thành với Tổ quốc, với nhân dân, với
Hiến pháp; có phẩm chất đạo đức
tốt; có trình độ văn hóa chuyên môn;
có đủ năng lực, sức khỏe và kinh
nghiệm công tác; có mối liên hệ chặt
chẽ với nhân dân, được nhân dân
tín nhiệm; có điều kiện tham gia các
hoạt động của Quốc hội.
Quán triệt tư tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước
dân chủ: Bao nhiêu lợi ích đều vì
dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của
dân. Công việc đổi mới, xây dựng là
trách nhiệm của dân. Sự nghiệp
kháng chiến, kiến quốc là công việc
của dân. Chính quyền từ xã đến
Chính phủ trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do
dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền
hành và lực lượng đều ở nơi
dân”(2). Qua các kỳ bầu cử, dưới sự
lãnh đạo của Đảng, chất lượng đại

biểu cũng như cơ cấu thành phần
Quốc hội đã có những bước tiến bộ
rõ rệt.

tổ chức, đơn vị ở Trung ương cũng
như ở địa phương được giới thiệu
ứng cử ĐBQH;

Để cuộc bầu cử Quốc hội khóa
XIV đạt được kết quả cao theo tinh
thần Chỉ thị 51 CT/TW ngày 4-12016, đề nghị:

Căn cứ vào tiêu chuẩn của
ĐBQH, cơ cấu thành phần, số lượng
người của cơ quan, tổ chức đơn vị
được giới thiệu ứng cử ĐBQH đã
được Ủy ban Thường vụ Quốc hội
điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh
sách sơ bộ những người ứng cử
ĐBQH và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư
trú;

1. Các cấp ủy cần lãnh đạo tốt
công tác nhân sự: Lãnh đạo nhân
dân lựa chọn những người tiêu biểu
trong các giai cấp, các tầng lớp, các
dân tộc, các tôn giáo chính có quan
điểm, lập trường chính trị vững
vàng, đáp ứng đủ năm tiêu chuẩn
mà Luật Tổ chức Quốc hội đã quy
định. Đặc biệt, không giới thiệu
những người có biểu hiện cơ hội
chính trị, tham vọng quyền lực, có tư
tưởng cục bộ, bảo thủ, những người
đang bị thanh tra, kiểm tra có dấu
hiệu vi phạm đã bị các cơ quan có
thẩm quyền kết luận, người đứng
đầu các đơn vị để xảy ra những vụ
tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết.
Trên cơ sở coi trọng chất lượng,
bảo đảm đủ số lượng đại biểu, đúng
cơ cấu, thành phần, nhất là phụ nữ,
dân tộc, người ngoài Đảng; tăng đại
biểu chuyên trách, giảm hợp lý các
đại biểu ở các cơ quan hành chính.
2. Trên cơ sở dự kiến của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội, sau khi đã
thỏa thuận với Ban Thường trực Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
(MTTQ) Việt Nam về phân bổ số
lượng ĐBQH được bầu, xác định cơ
cấu thành phần; Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam cấp tỉnh tổ chức thật tốt ba lần
hội nghị hiệp thương để:
Thỏa thuận về cơ cấu, thành
phần, số lượng người của cơ quan,

Trên cơ sở danh sách ứng cử
ĐBQH đã được Ủy ban Thường vụ
Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và
kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn,
lập danh sách những người đủ tiêu
chuẩn ứng cử ĐBQH và gửi danh
sách đó đến Hội đồng Bầu cử quốc
gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chất lượng cuộc bầu cử, cơ
cấu, thành phần các ĐBQH xét cho
cùng là do ý kiến nhận xét, sự tín
nhiệm của cử tri tại hội nghị cử tri
cũng như Hội nghị tiếp xúc cử tri và
lá phiếu của cử tri quyết định.
Vì vậy, trong các hội nghị tập
huấn cán bộ làm công tác bầu cử,
cũng như trong các hội nghị cử tri và
hội nghị tiếp xúc cử tri, trước khi giới
thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của
người ứng cử, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cần làm cho mọi người nhận
thức rõ tầm quan trọng của cuộc bầu
cử lần này; mối quan hệ giữa tiêu
chuẩn và cơ cấu; chất lượng là
quyết định, cơ cấu là rất quan trọng.
Nói đến chất lượng cuộc bầu cử cao
là bao hàm cả cơ cấu, thành phần
được thực hiện tốt.
Với ý thức sâu sắc quyền và
trách nhiệm của những người đang
thực sự làm chủ đất nước, nhân dân

ta sẽ hăng hái tham gia Ngày bầu cử
ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021; bầu đúng, bầu
đủ, không bầu thay, làm cho Ngày
bầu cử thật sự là ngày hội của dân
tộc.
Nguyễn Túc /
www.nhandan.com.vn

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam
(1) Trích Báo cáo Chính trị của Ban Chấp
hành Trung ương khóa XI trình Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
(2) Trích bài Dân vận, Hồ Chí Minh toàn tập,
Tập 6, Tr. 232, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật,
HN-2011.

______________________________

gày 15/3/2016, tại Hội trường
Sở Nội vụ, Ủy ban Bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 (gọi
tắt là Ủy ban Bầu cử tỉnh) tổ chức
bàn giao hồ sơ những người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội
đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 20162021 cho Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

N

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cho
bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, là đại
diện của Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hồ sơ gồm
có: Danh sách trích ngang lý lịch,
bản sao tiểu sử tóm tắt, bản kê khai
tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Bàn giao hồ sơ ứng cử

Quang cảnh Hội nghị

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc
Chỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên
Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, đã
đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh bàn giao
12 hồ sơ người ứng cử đại biểu
Quốc hội và 94 hồ sơ người ứng cử

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu
cử, công tác tiếp nhận hồ sơ người
ứng cử diễn ra đúng quy định, tiến
độ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị
giới thiệu người ứng cử bảo đảm
thành phần, cơ cấu theo kết quả
hiệp thương lần thứ nhất.
Phát biểu tại hội nghị, ông
Nguyễn Ngọc Chỉnh đánh giá cao

công tác phối hợp giữa các cơ quan,
tổ chức, đơn vị trong toàn hệ thống
chính trị, đồng thời biểu dương tinh
thần, trách nhiệm của đội ngũ công
chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ;
góp phần giúp việc bàn giao hồ sơ
của Ủy ban Bầu cử tỉnh cho Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc tỉnh đúng thời gian
quy định.

Sau khi nhận bàn giao hồ sơ,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổ
chức hiệp thương lần thứ hai, tiếp
tục rà soát danh sách người ứng cử,
hoàn thành các bước tiếp theo để
bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ
2016-2021 diễn ra đúng kế hoạch./.
http://snv.binhthuan.gov.vn

_____________________________

hiều 16-3, tại TP Phan Thiết (Bình
Thuận), Ban thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam
tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Hiệp
thương lần thứ hai, thỏa thuận lập
danh sách sơ bộ những người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV.

C

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp
thương biểu quyết thông qua danh sách
sơ bộ giới thiệu 12 người ra ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại Hội nghị, đại diện Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh báo cáo tình hình giới thiệu người
ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn
vị được phân bổ, giới thiệu ứng đại
biểu Quốc hội khóa XIV và tình hình
người tự ứng cử ở địa phương. Theo
đó, có 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị ở
địa phương giới thiệu người ra ứng
cử. Những người được giới thiệu đưa

ra lấy ý kiến cử tri nơi công tác đều
đáp ứng đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc
hội khóa XIV theo quy định tại Điều 22
Luật Tổ chức Quốc hội và được 100%
cử tri nơi công tác tín nhiệm.
Hội nghị Hiệp thương lần hai đã
thảo luận, lập danh sách sơ bộ những
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV. Đa số các ý kiến thống nhất với
báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh. Các đại biểu
đánh giá việc triển khai các khâu trong
bước hai của quy trình Hiệp thương
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được
phân bổ giới thiệu người ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV bảo đảm dân
chủ; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn
theo luật định. Việc thực hiện giới
thiệu đã đáp ứng số lượng, cơ cấu
thành phần theo tinh thần đã thỏa
thuận tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ
nhất.
Sau khi thảo luận, xem xét các
mặt, 100% đại biểu dự Hội nghị Hiệp
thương đã thống nhất biểu quyết
thông qua danh sách sơ bộ 12 người
được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới
thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV.
ĐÌNH CHÂU / Báo Nhân dân

ăn cứ Luật Tổ chức chính
quyền
địa
phương
số
77/2015/QH13 đã được Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9
thông qua ngày 19/6/2015. Căn cứ
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân số
85/2015/QH13 đã được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9
thông qua ngày 25/6/2015. Căn cứ
Quyết định số 12/QĐ-UBBC ngày
22/2/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh
Bình Thuận về việc ấn định số đơn
vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu
cử và số lượng đại biểu được bầu ở
mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 –
2021.

C

Sau khi thống nhất với Thường
trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực
Ủy ban MTTQVN tỉnh và theo đề
nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND
tỉnh có quyết định thành lập Ban bầu
cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận,
nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 17 đơn vị
bầu cử.
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1
Trưởng ban:
Ông Huỳnh Văn Điển – Chủ tịch
UBND huyện Tuy Phong.
Phó Trưởng ban:
- Bà Phạm Thị Mỹ Loan –
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tuy
Phong.
- Ông Trần Văn Nở - Trưởng
Phòng Nội vụ huyện Tuy Phong.

Các ủy viên:
- Bà Trương Thị Minh Lợi – Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện
Tuy Phong.
- Ông Lê Hậu – Phó Chủ tịch
Hội Nông dân huyện Tuy Phong.
- Bà Trần Thị Ngọc Linh – Chủ
tịch Liên đoàn Lao động huyện Tuy
Phong.
- Ông Phan Huy Vương –
Chánh Văn phòng HĐND và UBND
huyện Tuy Phong.
- Ông Hồ Công Tiền – Trưởng
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Tuy Phong.
- Ông Nguyễn Phong – Chánh
Thanh tra huyện Tuy Phong.
- Ông Phan Văn Dũng – Trưởng
Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong.
- Ông Nguyễn Trường Sa –
Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện
Tuy Phong.
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2
Trưởng ban:
Ông Phạm Hồng Sơn – Phó
Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phong.
Phó Trưởng ban:
- Ông Lê Tấn – Chủ tịch Ủy ban
MTTQVN huyện Tuy Phong.
- Ông Nguyễn Huỳnh Thạch –
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tuy
Phong.
Các ủy viên:

- Ông Trần Mỹ - Chủ nhiệm Ủy
ban kiểm tra Huyện ủy Tuy Phong.

- Ông Võ Văn Tiến – Chủ tịch
Hội Nông dân huyện Bắc Bình.

- Ông Dương Thanh Thiện –
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tuy Phong.

- Bà Nguyễn Thị Vân Khánh –
Bí thư Huyện đoàn Bắc Bình.

- Bà Nguyễn Thị Lai – Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuy
Phong.
- Ông Nguyễn Thu – Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh huyện Tuy
Phong.
- Ông Dương Khắc Hùng – Phó
Bí thư Huyện đoàn Tuy Phong.
- Ông Ung Bửu Lịch – Trưởng
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
Tuy Phong.
- Bà Phan Thị Thu Cúc –
Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền
hình huyện Tuy Phong.
- Ông Nguyễn Phùng Trường
Nguyên – Phó Trưởng Phòng Nội vụ
huyện Tuy Phong.
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3
Trưởng ban:
Ông Võ Văn Hòa – Bí thư
Huyện ủy Bắc Bình.
Phó Trưởng ban:
- Ông Lê Văn Long – Chủ tịch
UBND huyện Bắc Bình.
- Ông Lê Thanh Hùng – Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện
Bắc Bình.
Các ủy viên:
- Ông Xích Ngang – Phó Chủ
tịch HĐND huyện Bắc Bình.
- Ông Bùi Tấn Vinh – Trưởng
Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Bình.

- Ông Lê Trung Thu – Trưởng
Công an huyện Bắc Bình.
- Ông Phù Thanh Hải – Trưởng
Phòng Nội vụ huyện Bắc Bình.
- Ông Đinh Hoài Nam – Trưởng
Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình.
- Ông Nguyễn Văn Tâm –
Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch
huyện Bắc Bình.
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4
Trưởng ban:
Ông Nguyễn Di – Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện Bắc Bình.
Phó Trưởng ban:
- Ông Mai Văn Vụ - Phó Chủ
tịch UBND huyện Bắc Bình.
- Ông Trương Minh Phương –
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện
Bắc Bình.
Các ủy viên:
- Bà Ngô Thị Hoài Trinh –
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Bắc Bình.
- Bà Nguyễn Thị Lam Phương –
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
Bắc Bình.
- Ông Nguyễn Thúc Phước Hải
– Chánh Văn phòng HĐND và
UBND huyện Bắc Bình.
- Ông Phan Ngọc Hòa – Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Bắc Bình.

- Ông Lê Minh Ngẫu – Trưởng
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Bắc Bình.

- Ông Lê Minh Luân – Trưởng
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Hàm Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Phước Hòa –
Chánh Thanh tra huyện Bắc Bình.

- Ông Nguyễn Văn Hùng –
Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch
huyện Hàm Thuận Bắc.

- Bà Lê Thị Thu – Phó Chi cục
trưởng Chi cục Thống kê huyện Bắc
Bình.
- Bà Phạm Thu Sương – Phó
Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bắc
Bình.
Đơn vị bầu cử số 5
Trưởng ban:
Ông Nguyễn Ngọc Chiếu – Chủ
tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hàm
Thuận Bắc.
Phó Trưởng ban:
- Ông Lê Thanh Sơn – Trưởng
Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Thuận
Bắc.
- Ông Đào Ngọc Hiếu – Trưởng
Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận
Bắc.
Các ủy viên:

- Ông Lê Văn Sơn – Phó
Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hàm
Thuận Bắc.
Đơn vị bầu cử số 6
Trưởng ban:
Bà Lương Thị Hảo – Phó Chủ
tịch HĐND huyện Hàm Thuận Bắc.
Phó Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Văn Bảy – Chánh
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Hàm Thuận Bắc.
- Ông Nguyễn Thành Tuyên –
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN
huyện Hàm Thuận Bắc.
Các ủy viên:
- Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng –
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện
ủy Hàm Thuận Bắc.

- Ông Trần Ngọc Hiền – Phó
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận
Bắc.

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm
Thuận Bắc.

- Ông Cao Văn Bảy – Trưởng
Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Thuận
Bắc.

- Ông Nguyễn Văn Bến – Chủ
tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận
Bắc.

- Ông Nguyễn Xuân Hiệp – Chủ
tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hàm
Thuận Bắc.

- Ông Lâm Hồng Tuyên – Bí thư
Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Khắc Nhu – Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện
Hàm Thuận Bắc.
- Ông Trương Tôn Toại –
Chánh Văn phòng Huyện ủy Hàm
Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Thành Tâm –
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động
huyện Hàm Thuận Bắc.
- Ông Lê Hữu Thọ - Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Hàm Thuận Bắc.

- Ông Lê Bá Thanh – Trưởng
Công an huyện Hàm Thuận Bắc.
- Ông Phạm Duy Hiền – Phó
Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hàm
Thuận Bắc.
Đơn vị bầu cử số 7
Trưởng ban:
Ông Nguyễn Hữu Nghị Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
Phan Thiết.
Phó Trưởng ban:
- Ông Thân Trọng Lê Hà Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
thành phố Phan Thiết.
- Bà Ngô Thị Tuyết - Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
Phan Thiết.
Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Quốc Duy - Phó
Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
Phan Thiết.
Đơn vị bầu cử số 8
Trưởng ban:
Ông Phạm Văn Dung - Trưởng
Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết.
Phó Trưởng ban:
- Ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành
phố Phan Thiết.
- Ông Phạm Thanh Thái Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi
trường thành phố Phan Thiết.
Các ủy viên:
- Ông Trần Nguyên Tuấn - Phó
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phan
Thiết.

- Ông Phạm Định Quốc - Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố
Phan Thiết.

- Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
Phan Thiết.

- Ông Hồ Quý Sơn - Trưởng
Phòng Tư pháp thành phố Phan
Thiết.

- Ông Võ Huy Luận - Chủ tịch
Liên đoàn Lao động thành phố Phan
Thiết.

- Ông Phan Kinh Hiếu - Trưởng
Ban Quản lý các cụm công nghiệp
thành phố Phan Thiết.

- Bà Lê Thu Nhi - Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Phan Thiết.

- Ông Trần Đình Bảo - Phó
Chánh Văn phòng HĐND và UBND
thành phố Phan Thiết.

- Bà Nguyễn Thị Ánh - Phó Chủ
tịch Ủy ban MTTQVN thành phố
Phan Thiết.

- Ông Đặng Thanh Tiến - Phó
Trưởng Phòng Kinh tế thành phố
Phan Thiết.

- Ông Trần Duy Tự - Chánh
Thanh tra thành phố Phan Thiết.

- Ông Nguyễn Duy Thịnh – Phó
Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin
thành phố Phan Thiết.
- Ông Phan Đức Tuyên - Phó
Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi
trường thành phố Phan Thiết.

- Ông Phạm Ngọc Nam - Chi
cục trưởng Chi cục Thống kê thành
phố Phan Thiết.
- Ông Phùng Thanh Xuân - Phó
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
thành phố Phan Thiết.

Đơn vị bầu cử số 9
Trưởng ban:
Ông Đặng Đình Hiếu - Phó Chủ
tịch HĐND thành phố Phan Thiết.
Phó Trưởng ban:
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy
viên Thường trực HĐND thành phố
Phan Thiết.
- Ông Đặng Thanh Tấn - Chủ
tịch Hội Nông dân thành phố Phan
Thiết.
Các ủy viên:
- Bà Phạm Thị Ngọc Yến - Phó
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành
phố Phan Thiết.
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Anh Bí thư Thành đoàn Phan Thiết.
- Ông Nguyễn Trung Hà Trưởng Phòng Y tế thành phố Phan
Thiết.
- Ông Nguyễn Văn Hòa Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin
thành phố Phan Thiết.

Ông Trần Ngọc Diệp – Chủ tịch
UBND huyện Hàm Thuận Nam.
Phó Trưởng ban:
- Ông Lê Công Thức – Chủ tịch
Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Thuận
Nam.
- Ông Phan Quốc Trình – Phó
Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận
Nam.
Các ủy viên:
- Ông Trang Văn Của – Trưởng
Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Thuận
Nam.
- Ông Phạm Nhuận – Trưởng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm
Thuận Nam.
- Ông Hoàng Vân – Phó Bí thư
Huyện đoàn Hàm Thuận Nam.
- Ông Võ Văn Thọ - Chánh Văn
phòng HĐND và UBND huyện Hàm
Thuận Nam.
- Ông Trần Văn Mười – Trưởng
Công an huyện Hàm Thuận Nam.

- Ông Huỳnh Ba - Phó Chánh
Văn phòng HĐND và UBND thành
phố Phan Thiết.

- Ông Trần Hữu Nhân – Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Hàm Thuận Nam.

- Ông Trần Hải Anh - Phó
Trưởng phòng, phụ trách Phòng
Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết.

- Bà Nguyễn Thị Hương –
Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hàm
Thuận Nam.

- Bà Trần Ngọc Đài Trang - Phó
Trưởng phòng, phụ trách Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội thành
phố Phan Thiết.

- Ông Nguyễn Văn Chúng –
Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch
huyện Hàm Thuận Nam.

- Bà Trần Thị Trung Trinh - Phó
Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
Phan Thiết.
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10
Trưởng ban:

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11
Trưởng ban:
Ông Đỗ Duy Tiến – Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện Hàm Tân.
Phó Trưởng ban:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh –
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện
Hàm Tân.
- Ông Thái Hoàng Long – Phó
Chủ tịch HĐND huyện Hàm Tân.
Các ủy viên:

- Ông Võ Văn Hoàn – Phó Chủ
tịch UBND thị xã La Gi.
- Bà Vương Thị Yến – Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã La Gi.
- Ông Trần Anh – Chủ tịch Liên
đoàn Lao động thị xã La Gi.

- Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân.

- Ông Phạm Văn Mười – Chủ
tịch Hội Nông dân thị xã La Gi.

- Ông Dương Văn Đông –
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm
Tân.

- Ông Nguyễn Quang Dáng –
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã
La Gi.

- Bà Trần Thị Đình Hương –
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
Hàm Tân.

- Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam –
Quyền Bí thư Thị đoàn La Gi.

- Ông Nguyễn Dương Duy
Thanh – Chủ tịch Liên đoàn Lao
động huyện Hàm Tân.
- Ông Hoàng Hữu Dũng – Chủ
tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân.
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Bí thư
Huyện đoàn Hàm Tân.
- Ông Trần Phước Hạnh –
Chánh Văn phòng HĐND và UBND
huyện Hàm Tân.
- Ông Lê Đình Thiệu – Trưởng
Phòng Nội vụ huyện Hàm Tân.
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12
Trưởng ban:
Ông Nguyễn Thanh Nam – Bí
thư Thị ủy La Gi.
Phó Trưởng ban:
- Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ
tịch Ủy ban MTTQVN thị xã La Gi.
- Ông Trần văn Hải – Phó Chủ
tịch HĐND thị xã La Gi.
Các ủy viên:

- Bà Phan Thị Bích – Trưởng
Phòng Nội vụ thị xã La Gi.
- Ông Văn Khoa – Phó Chánh
Văn phòng HĐND và UBND thị xã
La Gi.
Đơn vị bầu cử số 13
Trưởng ban:
Ông Nguyễn Hữu Bơm – Phó
Chủ tịch HĐND huyện Tánh Linh.
Phó Trưởng ban:
- Ông Giáp Hà Bắc – Phó Chủ
tịch UBND huyện Tánh Linh.
- Ông Mai Trí Mân – Phó
Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tánh
Linh.
Các ủy viên:
- Ông Trần Vũ Linh – Trưởng
Ban Tổ chức Huyện ủy Tánh Linh.
- Ông Lê Đức Tứ - Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh
Linh.
- Ông Nguyễn Văn Nam – Phó
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Tánh Linh.

- Ông Trần Quang Vinh – Chủ
tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tánh
Linh.

- Ông Phan Thanh Minh – Phó
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tánh
Linh.

- Ông Cao Xuân Ngoãn – Chủ
tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tánh
Linh.

- Ông Nguyễn Trường – Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện
ủy Tánh Linh.

- Bà Đoàn Thị Thanh Thúy –
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN
huyện Tánh Linh.

- Ông Nguyễn Văn Loan –
Trưởng Công an huyện Tánh Linh.

- Ông Bùi Văn Dõi – Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Tánh Linh.
- Ông Trương Minh Dương –
Phó Trưởng Công an huyện Tánh
Linh.
Đơn vị bầu cử số 14:
Trưởng ban:
Ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ
tịch UBND huyện Tánh Linh.
Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Tiến Nam – Phó
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự huyện Tánh Linh.
Đơn vị bầu cử số 15
Trưởng ban: Ông Trần Mậu
Mầu – Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Đức Linh.
Phó Trưởng ban:
- Ông Phạm Hoàng Hộ - Chủ
tịch Ủy ban MTTQVN huyện Đức
Linh.

- Ông Nguyễn Văn Điểu – Chủ
tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tánh
Linh.

- Ông Huỳnh Văn Tú – Phó Chủ
tịch UBND huyện Đức Linh.

- Ông Nguyễn Đăng Lệ Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tánh
Linh.

- Ông Hà Ngọc Khanh – Trưởng
Ban Dân vận Huyện ủy Đức Linh.

- Các ủy viên:
- Bà Văn Thị Hồng Nga –
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Tánh Linh.

Các ủy viên:

- Bà Phạm Thị Mộng Nguyệt –
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
Đức Linh.
- Ông Trần Đình Trang – Chánh
Văn phòng Huyện ủy Đức Linh.

- Ông Văn Nhật Hoài – Chủ tịch
Liên đoàn Lao động huyện Tánh
Linh.

- Bà Trần Thị Ý Nhi – Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức
Linh.

- Ông Đinh Xuân Thủy – Chủ
tịch Hội Khuyến học huyện Tánh
Linh.

- Ông Nguyễn Ngọc Phong –
Phó Chánh Văn phòng HĐND và
UBND huyện Đức Linh.

- Ông Phạm Văn Tuấn –
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tánh Linh.

- Ông Đỗ Văn Tư - Ủy viên
Thường trực Ủy ban MTTQVN
huyện Đức Linh.

- Ông Võ Văn Hiệp – Trưởng
Công an huyện Đức Linh.
- Ông Nguyễn Văn Hường –
Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện
Đức Linh.
Đơn vị bầu cử số 16
Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn
Húy – Chủ tịch UBND huyện Đức
Linh.
Phó Trưởng ban:
- Ông Lê Văn Khanh – Phó Chủ
tịch HĐND huyện Đức Linh.
- Ông Lê Đức Xướng – Trưởng
Phòng Nội vụ huyện Đức Linh.
Các ủy viên:
- Ông Mai Thương – Trưởng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Linh.
- Ông Nguyễn Sỹ - Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Linh.
- Ông Nguyễn Đức Binh – Chủ
tịch Hội Nông dân huyện Đức Linh.
- Ông Nguyễn Xuân Tú – Bí thư
Huyện đoàn Đức Linh.
- Ông Trần Ngọc Trầm – Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện
Đức Linh.
- Ông Đoàn Công Hòa – Chánh
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Đức Linh.
- Ông Trần Ngọc Tài – Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Đức Linh.
- Ông Nguyễn Văn Long – Phó
Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đức
Linh.

Đơn vị bầu cử số 17
Trưởng ban: Ông Tạ Minh
Nhựt – Chủ tịch UBND huyện Phú
Quý.
Phó Trưởng ban:
- Bà Huỳnh Thị Kim Hạnh – Chủ
tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phú
Quý.
- Ông Nguyễn Văn Linh – Phó
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý.
Các ủy viên:
- Ông Trần Văn Huổng –
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú
Quý.
- Ông Đỗ Minh Viên - Ủy viên
Thường trực HĐND huyện Phú Quý.
- Ông Trương Văn Giáo –
Trưởng Công an huyện Phú Quý.
- Ông Vũ Thọ Sinh – Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Phú Quý.
- Bà Lê Thị Ái Liên – Chánh Văn
phòng HĐND và UBND huyện Phú
Quý.
- Ông Nguyễn Văn Thiện –
Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động
Thương binh và Xã hội huyện Phú
Quý.
- Bà Châu Thị Vân – Trưởng
Phòng Tư pháp huyện Phú Quý.
- Ông Đỗ Minh Chức – Phó
Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động
Thương binh và Xã hội huyện Phú
Quý.
Tòa soạn /
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ội đồng nhân dân giữ vị trí, vai
trò như thế nào ở địa phương?

H

Đại biểu Hội đồng nhân dân có
những quyền gì?

Trả lời: 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.

Trả lời: Đại biểu Hội đồng nhân
dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy
ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân,
Chánh án Tòa án nhân dân, Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng
cấp. Người bị chất vấn phải trả lời về
những vấn đề mà đại biểu Hội đồng
nhân dân chất vấn.

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.
Vị trí, vai trò của đại biểu Hội
đồng nhân dân được quy định như
thế nào?
Trả lời: Đại biểu Hội đồng nhân
dân là người đại diện cho ý chí,
nguyện vọng của Nhân dân địa
phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri,
chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện
chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về
hoạt động của mình và của Hội đồng
nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến
nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc
giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu
Hội đồng nhân dân có trách nhiệm
vận động Nhân dân thực hiện Hiến
pháp và pháp luật, chính sách của
Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng
nhân dân, động viên Nhân dân tham
gia quản lý nhà nước.
Đại biểu Hội đồng nhân dân bình
đẳng trong thảo luận và quyết định
các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền
hạn của Hội đồng nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có
quyền kiến nghị Hội đồng nhân dân
bỏ phiếu tín nhiệm đối với những
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân
dân bầu, tổ chức phiên họp bất
thường, phiên họp kín của Hội đồng
nhân dân và kiến nghị về những vấn
đề khác mà đại biểu thấy cần thiết.
Đại biểu Hội đồng nhân dân có
quyền kiến nghị các cơ quan, tổ chức,
cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết
để thực hiện Hiến pháp, pháp luật,
bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà
nước, quyền con người, quyền và lợi
ích hợp pháp của công dân.
Khi phát hiện có hành vi vi phạm
pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức, cá nhân, đại biểu Hội
đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ
quan, tổ chức hữu quan thi hành
những biện pháp cần thiết để kịp thời
chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn của đại biểu, đại biểu Hội đồng
nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan,
tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin,
tài liệu liên quan đến nhiệm vụ, quyền

hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân
đó.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng nhân dân tỉnh được quy định
như thế nào?
Trả lời: Hội đồng nhân dân tỉnh
có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Trong tổ chức và bảo đảm
việc thi hành Hiến pháp và pháp
luật:
a) Ban hành nghị quyết về những
vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn
của Hội đồng nhân dân tỉnh;
b) Quyết định biện pháp bảo đảm
trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh,
phòng, chống tội phạm và các hành vi
vi phạm pháp luật khác, phòng, chống
quan liêu, tham nhũng trong phạm vi
được phân quyền; biện pháp bảo vệ
tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ
tính mạng, tự do, danh dự, nhân
phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích
hợp pháp khác của công dân trên địa
bàn tỉnh;
c) Quyết định biện pháp để thực
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ
quan nhà nước cấp trên phân cấp;
quyết định việc phân cấp cho chính
quyền địa phương cấp huyện, cấp xã,
cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền
địa phương ở tỉnh;
d) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ
văn bản trái pháp luật của Ủy ban
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ
văn bản trái pháp luật của Hội đồng
nhân dân cấp huyện;
đ) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp
huyện trong trường hợp Hội đồng
nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng
đến lợi ích của Nhân dân và trình Ủy

ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn;
phê chuẩn nghị quyết của Hội đồng
nhân dân cấp huyện về việc giải tán
Hội đồng nhân dân cấp xã.
2. Đối với xây dựng chính
quyền:
a) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban,
Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân
dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng
nhân dân tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi
nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy
viên Ủy ban nhân dân tỉnh; bầu, miễn
nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án
nhân dân tỉnh;
b) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu
tín nhiệm đối với người giữ chức vụ
do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu;
c) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh và chấp nhận việc đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xin thôi
làm nhiệm vụ đại biểu;
d) Quyết định thành lập, bãi bỏ
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh;
đ) Quyết định biên chế công
chức trong cơ quan của Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị
sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân
dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ
tiêu biên chế được Chính phủ giao;
quyết định số lượng và mức phụ cấp
đối với người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân
phố và phê duyệt tổng số lượng
người làm việc trong đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh theo quy định của Chính phủ;
e) Quyết định thành lập, giải thể,
nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên,
đổi tên thôn, tổ dân phố, đường, phố,

quảng trường, công trình công cộng ở
địa phương theo quy định của pháp
luật.

phù hợp với tình hình, đặc điểm của
địa phương và bảo đảm tính thống
nhất của nền kinh tế quốc dân;

3. Trong lĩnh vực kinh tế, tài
nguyên, môi trường:

g) Quyết định quy hoạch phát
triển hệ thống tổ chức khuyến công,
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến
ngư, mạng lưới thương mại, dịch vụ,
du lịch, mạng lưới giao thông trên địa
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

a) Quyết định kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và
hằng năm của tỉnh; quy hoạch, kế
hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực
trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được
phân quyền;
b) Quyết định dự toán thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn; dự toán
thu, chi ngân sách địa phương và
phân bổ dự toán ngân sách cấp mình;
điều chỉnh dự toán ngân sách địa
phương trong trường hợp cần thiết;
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa
phương. Quyết định chủ trương đầu
tư, chương trình dự án của tỉnh theo
quy định của pháp luật;
c) Quyết định các nội dung liên
quan đến phí, lệ phí theo quy định của
pháp luật; các khoản đóng góp của
Nhân dân; quyết định việc vay các
nguồn vốn trong nước thông qua phát
hành trái phiếu địa phương, trái phiếu
đô thị, trái phiếu công trình và các
hình thức huy động vốn khác theo quy
định của pháp luật;
d) Quyết định chủ trương, biện
pháp cụ thể để khuyến khích, huy
động các thành phần kinh tế tham gia
cung cấp các dịch vụ công trên địa
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
đ) Quyết định các biện pháp khác
để phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
e) Quyết định quy hoạch xây
dựng, quy hoạch đô thị trong phạm vi
được phân quyền theo quy định của
pháp luật; việc liên kết kinh tế vùng
giữa các cấp chính quyền địa phương

h) Thông qua quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất của tỉnh trước khi
trình Chính phủ phê duyệt; quyết định
biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, tài
nguyên nước, tài nguyên khoáng sản,
nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài
nguyên thiên nhiên khác, bảo vệ môi
trường trong phạm vi được phân
quyền.
Quyền bầu cử là gì? Quyền
ứng cử là gì?
Trả lời: Quyền bầu cử là quy
định của pháp luật về khả năng của
công dân thực hiện quyền lựa chọn
người đại biểu của mình vào cơ quan
quyền lực nhà nước. Quyền bầu cử
bao gồm việc đề cử, giới thiệu người
ứng cử và bỏ phiếu, tức là quyền chủ
động trong lựa chọn của công dân.
Quyền ứng cử là quy định của
pháp luật về việc công dân có đủ điều
kiện thể hiện nguyện vọng của mình
được ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
Tính đến ngày bầu cử được công
bố, công dân nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên
có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên
có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội,
đại biểu Hội đồng nhân dân.
Tại sao nói bầu cử là quyền và
nghĩa vụ của công dân?

Trả lời: Quyền bầu cử là quyền
cơ bản của công dân được Hiến
pháp, pháp luật quy định nhằm bảo
đảm cho mọi công dân có đủ điều
kiện thực hiện việc lựa chọn người đại
biểu của mình vào cơ quan quyền lực
nhà nước. Quyền của công dân
không tách rời nghĩa vụ của công dân.
Bầu cử là một thể chế dân chủ
đã có từ lâu. Nhà nước ta là Nhà
nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì
Nhân dân. Nhân dân tổ chức ra Nhà
nước bằng cách bầu ra các cơ quan
quyền lực nhà nước. 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.
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội,
đại biểu Hội đồng nhân dân được
tiến hành theo những nguyên tắc
nào?
Trả lời: 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.
Tổng số đại biểu Quốc hội
khóa XIV là bao nhiêu? Việc dự
kiến cơ cấu, thành phần những
người được giới thiệu ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV quy định
như thế nào?
Trả lời: Tại cuộc bầu cử lần này,
Ủy ban thường vụ Quốc hội đã dự
kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa
XIV được bầu là 500 đại biểu.
Căn cứ vào dự kiến số lượng đại
biểu Quốc hội được bầu, sau khi
thống nhất ý kiến với Ban thường trực

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và đại diện các tổ chức
chính trị - xã hội, chậm nhất là 105
ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban
thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu,
thành phần đại biểu Quốc hội; số
lượng người của tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội,
lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan
nhà nước ở trung ương và địa
phương được giới thiệu ứng cử đại
biểu Quốc hội để bảo đảm tỷ lệ đại
diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân
trong Quốc hội.
Dự kiến cơ cấu, thành phần và
phân bổ số lượng người được giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của
Ủy ban thường vụ Quốc hội được gửi
đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban
thường trực Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu
cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương, Ban thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.
Việc phân bổ số lượng đại biểu
Quốc hội của mỗi tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương do cơ quan
nào dự kiến và theo căn cứ nào?
Trả lời: Ủy ban thường vụ Quốc
hội dự kiến và phân bổ số lượng đại
biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương trên
cơ sở sau đây:
- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương có ít nhất 03 đại biểu cư
trú và làm việc tại địa phương;
- Số lượng đại biểu tiếp theo
được tính theo số dân và đặc điểm
của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số
đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là
500 người.
(Lược trích tài liệu tuyên truyền)

