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háng 5 này, chúng ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đúng
thời điểm cả nước đang tưng bừng chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
(ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những quan
điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn
nguyên giá trị, mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử thực sự tự do, dân chủ.
Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945,
giữa muôn vàn khó khăn của một nước
mới giành được độc lập, thù trong giặc
ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung
ương Đảng đã quyết định và khẩn trương
triển khai cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Viết về ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử
đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn
mạnh: “Tổng tuyển cử tức là tự do, bình
đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết. Do Tổng
tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội.
Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ
đó thật là Chính phủ của toàn dân”.
Để thực thi công việc hệ trọng này,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành một
loạt sắc lệnh: Sắc lệnh ngày 17/10/1945
về bầu cử quốc dân đại hội; Sắc lệnh số 71 ngày 02/12/1945 bổ khuyết Điều thứ II,
Chương V Sắc lệnh ngày 17/10/1945 về thể lệ Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 72 ngày
02/12/1945 bổ khuyết một số đại biểu các tỉnh và thành phố theo Sắc lệnh ngày
17/10/1945 về cuộc Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 76 ngày 18/12/1945 hoãn cuộc Tổng
tuyển cử đến ngày 06/01/1946.
Bác Hồ bỏ lá phiếu bầu cử tại Hà Nội năm 1960.
(Ảnh tư liệu)

Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 03/9/1945, Bác Hồ đã đề nghị
Chính phủ tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội. Sau đó,
Bác Hồ là người chỉ đạo tích cực quá trình bầu cử.
Ngày 05/01/1946, trước bầu cử một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc
dân đi bỏ phiếu in trên Báo Cứu quốc số 134 ra ngày 05/01/1946 với những lời lẽ thắm
thiết, mạnh mẽ kêu gọi, động viên, cổ vũ quốc dân đi bỏ phiếu “Ngày mai mùng 1 tháng
Giêng năm 1946. Ngày mai, là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ”,
“Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì
ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng
quyền dân chủ của mình”, “Ngày mai, quốc dân sẽ tỏ cho thế giới biết rằng dân Việt Nam
ta đã: Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết chống bọn thực dân, kiên quyết tranh
quyền độc lập”… Bác Hồ đã khẳng định rõ ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử, đồng thời,
kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu và thông qua lá phiếu của mình đóng góp vào sự nghiệp
kháng chiến ở Nam bộ. Lúc đó Bác Hồ gọi mỗi lá phiếu như một viên đạn trong cuộc
kháng chiến và mỗi lá phiếu như viên gạch xây đắp nền dân chủ và xây dựng kiến quốc
đất nước.
Vậy là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mọi người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên,
không phân biệt nam nữ, đảng phái, tôn giáo…đều được hưởng quyền bầu cử và ứng cử.

Những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về bầu cử cách đây 75 năm vẫn mang nhiều ý
nghĩa. Trong dịp kỷ niệm 70 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam,
nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh đối với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta. Nguyên Chủ tịch Quốc hội nêu
rõ: “Nhờ có thành công của tổng tuyển cử trong một giai đoạn thù trong giặc ngoài như
vậy, thì điều đầu tiên chúng ta phải thấy được ý nghĩa của nó chính là quyết sách hết sức
đúng đắn của Đảng ta, của Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Chủ trương sáng suốt này
được thể hiện ở mặt đối nội là tập hợp toàn dân, đoàn kết toàn dân, xây dựng nên Nhà
nước đầu tiên - Nhà nước dân chủ nhân dân mà có Quốc hội”; nhà sử học Dương Trung
Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: “Không ai
có thể tưởng tượng nổi, vào thời điểm cách đây 70 năm, đất nước vừa thoát khỏi cảnh
lầm than, hơn 90% người dân còn mù chữ, vậy mà lại có 1 cuộc Tổng tuyển cử dân chủ
và văn minh như vậy”, đồng thời khẳng định: “Tiến hành Tổng tuyển cử trên nguyên tắc
phổ thông đầu phiếu là mọi công dân đều có quyền, không phân biệt đàn ông hay đàn bà,
không phân biệt các dân tộc, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng… Bây giờ nghe đơn
giản nhưng vào thời điểm cách đây 70 năm điều đó không phải phổ biến. Ngay ở một số
nước châu Âu, quyền bình đẳng về giới, để phụ nữ được tham gia bầu cử, ứng cử chưa
phải đã phổ quát”.
Nhiều nhà sử học của Việt Nam cho rằng, khi ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cảm
hứng và tạo cơ hội cho nhiều người ứng cử và tranh cử quyết liệt để chọn ra nhân tài giúp
nước. Bởi thời đó, có nhiều người rất ngại tham gia ứng cử nhưng được sự khích lệ của
Bác Hồ và trong không khí dân chủ mới, nhiều người đã mạnh dạn ra tranh cử. Hà Nội lúc
đó có tới 74 ứng cử viên ra tranh cử để chọn ra 06 đại biểu. Những cuộc tiếp xúc cử tri
của người tự ứng cử cũng diễn ra rất sôi nổi ở khắp nơi.
Không chỉ thể hiện quan điểm, tư tưởng về một chế độ bầu cử tự do, dân chủ, ngay từ
những ngày đầu diễn ra cuộc Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề ra tiêu chuẩn
của người đại biểu Quốc hội. Đó là “Tổng tuyển cử là dịp cho toàn thể Quốc dân lựa chọn
những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Những người trúng cử phải
ra sức để giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào”.
Nói về quan điểm này, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho rằng, đó
chính là những tiêu chuẩn chung, cốt lõi nhất của người đại biểu Quốc hội và điều này đã
được quy định cụ thể trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Cuộc tổng tuyển cử 06/01/1946 là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên và rất mẫu mực, rút ra
nhiều bài học sâu sắc, đó cũng chính là những kinh nghiệm sâu sắc để tổ chức thành
công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV sắp tới. Ngày 23/5/2021 là ngày toàn dân tham gia
bầu cử, chúng ta mong muốn nhân dân cả nước tích cực tham gia bầu cử. Mỗi người với
trách nhiệm cử tri của mình, khi cầm lá phiếu cần cân nhắc bầu ai cho chính xác; và ngày
đó, toàn dân Việt Nam sẽ đi bầu cử, bầu đúng, bầu đủ, không bầu hộ, bầu thay.
75 năm trước, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tuyển cử
ngày 06/01 đã thực sự trở thành ngày hội của mọi người dân, với hơn 90% cử tri tham gia
bầu cử. Sau 75 năm, bài học quý giá của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về Quốc hội và
bầu cử Quốc hội vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay, với tinh thần và khí thế mới, chúng ta
tin rằng, ngày 23 tháng 5 tới, mỗi cử tri sẽ phát huy quyền và trách nhiệm của mình, hăng
hái đi bầu cử để lựa chọn những người thực sự xứng đáng tham gia Quốc hội và HĐND
các cấp. Qua đó, Quốc hội các khóa tiếp theo và Quốc hội các khóa tới không ngừng lớn
mạnh, đáp ứng những yêu cầu của đất nước, đáp ứng sự tin tưởng của cử tri./.
Trần Ngọc Thảo // http://tansonnhi.tanphu.hochiminhcity.gov.vn/
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VÔÙI CAÙC CUOÄC BAÀU CÖÛ QUOÁC HOÄI
gày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập
tự do cho nước nhà.

Một chính quyền vừa thành lập, với rất nhiều khó khăn, thách thức, phải đối mặt thù
trong, giặc ngoài, vì vậy, ngày 03/9/1945, Người đã đề ra sáu nhiệm vụ cấp bách của Nhà
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bao gồm: Khắc phục nạn đói; nạn dốt; giáo dục lại
nhân dân với việc thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; bỏ ba thứ thuế: Thuế thân, thuế chợ,
thuế đò; thực hiện tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết và đặc biệt là phải tổ chức càng
sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu.
Để triển khai thực hiện những nhiệm vụ này, Người đã ký các sắc lệnh, cũng như chỉ
đạo trực tiếp đối với từng nhiệm vụ. Riêng với nhiệm vụ thực hiện Tổng tuyển cử trong cả
nước, Người đặc biệt quan tâm, chú trọng để xây dựng được một nNhà nước pháp quyền
của dân, do dân và vì dân. Đồng thời, Người đã viết nhiều bài báo kêu gọi những người
có tài có đức ra ứng cử, đóng góp sức lực cho đất nước.
Đặc biệt, đến sát ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa,
Chủ tịch Hồ Chí Minh lại viết Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu (đăng Báo Cứu Quốc ngày
05/01/1946). Người khẳng định: “Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống
với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn” và kêu gọi “… mỗi người
đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.

Bài viết “Tìm người tài đức” của Bác năm 1946
đăng trên Báo Cứu quốc số 411 ngày
20/11/1946.(Ảnh tư liệu)

Sắc lệnh số 76-SL ngày 18/12/1945 của Chủ tịch
Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa về việc ấn định lại ngày Tổng tuyển cử và
hạn nộp đơn ứng cử. (Ảnh tư liệu)

Hưởng ứng lời kêu gọi của
Chính phủ lâm thời cũng như cá
nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh,
ngày 06/01/1946, trong cả
nước, có 89% tổng số cử tri đã
đi bỏ phiếu, nhiều nơi đạt 95%.
Cả nước đã bầu được 333 đại
biểu Quốc hội, trong đó Hồ Chí
Minh là ứng cử viên trúng cử
với số phiếu cao nhất (98,4%).
Trong cuộc đời mình, Bác Hồ
là ứng cử viên đồng thời cũng là
cử tri đi bầu cử 3 nhiệm kỳ Quốc hội, gồm: Quốc hội khóa I (1946 - 1960), Quốc hội khóa
II (1960 - 1964) và Quốc hội khóa III (1964 - 1971). Ở cương vị ứng cử viên hay cử tri,
Bác đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân tộc về tinh thần, trách nhiệm của một người
công dân đối với đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đi bầu cử (Ảnh tư liệu)

Quốc hội khóa II là Quốc hội đầu tiên hoạt động hoàn toàn trong thời kỳ đất nước bị
chia cắt, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Lao động Việt Nam (Ðảng Cộng sản Việt Nam ngày
nay), nhân dân Việt Nam thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là hoàn thành sự
nghiệp giải phóng dân tộc và tiến hành sự nghiệp xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa:
miền Bắc bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và cùng miền Nam tiến hành cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước.
Quốc hội khóa III, được tổ chức theo Hiến pháp năm 1960, là Quốc hội của thời kỳ đất
nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạng, thời kỳ chống Mỹ cứu nước "tất cả cho tiền
tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược". Miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội; Miền Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng. Nhiệm kỳ của Quốc hội
khóa III kéo dài từ tháng 6-1964 đến tháng 6-1971 là do hoàn cảnh có chiến tranh diễn ra
trên phạm vi cả nước.
Quốc hội khóa IV đã tiếp tục động viên quân và dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược
cách mạng: ở miền Nam tăng cường đấu tranh giải phóng dân tộc, ở miền Bắc kiên trì
bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, động
viên sức người, sức của cho tiền tuyến lớn đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay
sai. Quốc hội khóa IV là Quốc hội chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên trì và tiếp tục xây
dựng chủ nghĩa xã hội, là Quốc hội khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến
tranh, chuẩn bị đưa đất nước tiến vào thời kỳ mới.
Quốc hội khóa V là quốc hội ngắn nhất, từ 4-1975 đến 4-1976, vì đã rút ngắn nhiệm kỳ
để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của đất nước thống nhất. Quốc hội
khóa V thể hiện đầy đủ bản chất là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của khối đại
đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công nông. Quốc hội quyết định kế hoạch Nhà
nước năm 1976, năm thứ nhất của kế hoạch 5 năm lần thứ hai, mở đầu thời kỳ xây dựng
một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.
Quốc hội khóa VI là Quốc hội quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội khóa VI đã có những đóng
góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ
thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính quyền trong điều kiện hòa bình, xây dựng chủ

nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI đã thông qua
Hiến pháp năm 1980.
Quốc hội khóa VII, được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1980, là
Quốc hội của thời kỳ bắt đầu công cuộc đổi mới, đã đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng
cường công tác giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu
cầu đổi mới toàn diện đất nước. Xác định nguyên tắc, phương hướng xây dựng nền kinh
tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Quốc hội khóa VIII được bầu ra và hoạt động trong giai đoạn bước ngoặt của đất nước,
có trách nhiệm to lớn góp phần thực hiện công cuộc đổi mới. Hoạt động lập hiến của
Quốc hội khóa VIII có nhiều thành tựu với 2 lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1980.
Tại kỳ họp lần thứ 11, tháng 4 năm 1992, Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1992 - Hiến
pháp của thời kỳ đổi mới, phù hợp với thực tế của đất nước và xu thế tiến bộ của thời đại
trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh, đặc điểm của Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về
trình độ lập hiến của nước ta.
Quốc hội khóa IX được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1992. Quốc
hội khóa IX đã tiến hành đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động nhằm thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ về lập pháp, về giám sát và về quyết định các vấn đề trọng đại của đất
nước, bảo đảm cho công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, đưa đất nước
bước vào thời kỳ phát triển mới.
Quốc hội khóa X là Quốc hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất
nước. Quốc hội khóa X có trọng trách tiếp tục thể chế hóa cương lĩnh và chiến lược của
Ðảng; cụ thể hóa đường lối, chính sách mà Ðại hội Ðảng lần thứ VIII và lần thứ IX đề ra.
Quốc hội khóa XI là Quốc hội của thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Quốc hội khóa XII được cử tri cả nước bầu ra ngày 20/5/2007 và hoạt động trong bối
cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa có những khó khăn thách thức. Công cuộc đổi
mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo sau hơn 20
năm, gần nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại
hội X của Đảng, cũng là 6 năm đầu tiên của thế kỷ XXI, đã đạt được những thành tựu to
lớn, có ý nghĩa lịch sử cả về lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh
quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, tăng cường đoàn kết toàn
dân tộc.
Kể từ Quốc hội khóa đầu tiên đến nay, Quốc hội nước ta đã không ngừng lớn mạnh,
thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và
pháp luật. Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách
nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân
dân.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
(06/01/1946 - 06/01/2021), hãy cùng nhìn lại những hình ảnh quý giá của Chủ tịch Hồ Chí
Minh với các cuộc bầu cử Quốc hội.

Hồ Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử các thành viên lãnh
đạo Nhà nước và Quốc hội. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của
Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ
nhất, Quốc hội khóa I (02/3/1946).(Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội
đầu tiên của Hà Nội ra mắt cử tri tháng 02/1946.
(Ảnh tư liệu)

Hồ Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử Ban Thường trực
Quốc hội.(Ảnh tư liệu)
Hồ Chủ tịch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II tại
Tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, Hà Nội.
(Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận lá phiếu bầu cử Quốc
hội và Hội đồng nhân dân khóa II ngày 08/5/1960.
(Ảnh tư liệu)

Hồ Chủ tịch trên Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ I,
Quốc hội khóa II khai mạc ngày 07/7/1960. (Ảnh
tư liệu)

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I đã quyết định sửa
đội Hiến pháp, các đại biểu Quốc hội nhiệt liệt
chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử làm
Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện một cử tri cao
tuổi sau khi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Khóa II.
(Ảnh tư liệu)

Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ nhất đã bầu Hồ Chủ
tịch giữ chức Chủ tịch nước. Hồ Chủ tịch đã phát
biểu cảm ơn Quốc hội và thông qua Quốc hội
cảm ơn đồng bào đã tin tưởng giao cho người
trách nhiệm nặng nề, vẻ vang là lãnh đạo đất
nước. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến
pháp sửa đổi năm 1960.(Ảnh tư liệu)

Hồ Chủ tịch trên đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 6,
Quốc hội khóa II, họp tại Hà Nội từ 29/4 đến
4/5/1963. (Ảnh tư liệu)

Bác thăm khu vực bầu cử A.10, Khu Ba Đình, Hà
Nội tháng 4 năm 1964. (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân
Thành phố Hà Nội và khu phố Ba Đình ngày
25/4/1965. (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân
thành phố Hà Nội ngày 27/4/1969. (Ảnh tư liệu)
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ách đây 45 năm, vào ngày 25/4/1976, trên 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống
nhất đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan
quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.
Đây là cuộc Tổng tuyển cử bầu
Quốc hội khóa VI (1976-1981) - Quốc
hội chung của cả nước đầu tiên sau
thống nhất; là một sự kiện chính trị
quan trọng, đánh dấu bước thắng lợi
quyết định của nhân dân ta trên con
đường thống nhất nước nhà về mặt
Nhà nước.
Hoàn thành thống nhất đất nƣớc
về mặt nhà nƣớc
Mùa Xuân năm 1975, quân và dân ta
đã giành được thắng lợi vĩ đại trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ở
miền Nam mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, xóa bỏ chế độ thực dân mới
của đế quốc Mỹ, giành lại độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc. Từ đây, cách mạng Việt Nam
chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn cả nước độc lập thống nhất, cùng thực hiện
một nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa
xã hội trong phạm vi cả nước.
Công nhân Công ty Đường sắt 773 (Liên hiệp xí
nghiệp cục Công trình 1-Bộ Giao thông Vận tải) đang
xây dựng cầu Yên Xuân (Nghệ Tĩnh), tham gia bầu cử
Quốc hội khóa VI tại công trường. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, dù non sông đã thu về một mối nhưng ở hai miền vẫn tồn tại hai nhà nước.
Ở miền Bắc, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa; chính quyền các cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính.
Ở miền Nam có Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội
đồng cố vấn của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc, dân chủ và hòa bình
Việt Nam, Ủy ban nhân dân cách mạng ở địa phương.
Trong bối cảnh đó, Đảng ta đã sớm nhận thức được yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách đặt ra
lúc đó là phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Để thực hiện nhiệm vụ này, tháng 11/1975, đại biểu nhân dân hai miền Nam-Bắc đã tổ
chức Hội nghị hiệp thương chính trị. Hội nghị đánh giá tình hình và đi đến quyết định “cần
tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên toàn lãnh thổ Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung
cho cả nước. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam hoàn toàn độc
lập và chủ nghĩa xã hội, Quốc hội đó sẽ xác định thể chế Nhà nước, bầu ra các cơ quan
lãnh đạo của Nhà nước và quy định Hiến pháp mới của nước Việt Nam thống nhất."
Trên cơ sở thành công của Hội nghị Hiệp thương chính trị, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số
228-CT/TW ngày 3/1/1976, yêu cầu các cấp ủy đảng phải hết sức coi trọng việc lãnh đạo
Tổng tuyển cử.
Theo Chỉ thị số 228-CT/TW, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung “sẽ được tiến
hành trong cả nước cùng một ngày, theo những nguyên tắc thật sự dân chủ: phổ thông,

bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Những nguyên tắc ấy sẽ được vận dụng vào miền
Nam cho thích hợp với điều kiện cụ thể của miền Nam." Đây là những nguyên tắc cơ bản
của một cuộc bầu cử dân chủ, được tiếp tục kế thừa từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu
Quốc hội Việt Nam cách đó đúng 30 năm.
Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước diễn ra trong điều kiện hòa bình.
Nguyện vọng tha thiết trước sau như một của nhân dân ta là nước nhà độc lập, thống
nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội đã thành hiện thực. Nhân dân ta bước vào cuộc Tổng
tuyển cử với tinh thần phấn khởi, tự hào trước thắng lợi huy hoàng đã giành được, với
lòng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tiền đồ vẻ vang của dân
tộc Việt Nam.
Bên cạnh những mặt thuận lợi, cuộc tổng tuyển cử cũng phải đối mặt với nhiều khó
khăn khi nhân dân ta vừa phải trải qua cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài, để lại những
hậu quả hết sức nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng lại nước nhà và ổn
định đời sống nhân dân.
Ở miền Nam, những tàn dư của chế độ cũ vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn, vẫn còn
những hoạt động phá hoại của các thế lực phản động dưới nhiều hình thức, kể cả hình
thức vũ trang. Tình hình đó đòi hỏi phải ra sức phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn,
tăng cường đoàn kết, đề cao cảnh giác cách mạng, tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong
quần chúng nhân dân, động viên tinh thần yêu nước, bảo đảm thắng lợi cho cuộc bầu cử.
Cuộc bầu cử đƣợc tiến hành nhanh, gọn và đạt kết quả tốt
Theo quyết định của Hội đồng bầu cử toàn quốc, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội
chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25/4/1976. Đây thực sự là ngày
hội lớn của toàn dân Việt Nam.
Trong không khí tưng bừng, trên 23 triệu cử tri, với tư thế của người làm chủ đất nước,
đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan
quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.
Cuộc bầu cử được tiến hành nhanh, gọn và đạt kết quả tốt. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả
nước đạt 98,77%, trong đó miền Bắc 99,36%, miền Nam 98,59%. Có nhiều xã, huyện, thị
xã, đơn vị vũ trang và khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu.
Cử tri đã lựa chọn và bầu đủ 492 đại biểu trong vòng đầu, không nơi nào phải bầu lại
hoặc bầu thêm. Trong tổng số 492 đại biểu trúng cử, có 16,26% công nhân; 20,33% nông
dân; 1,22% thợ thủ công; 28,66% cán bộ chính trị; 10,97% quân nhân cách mạng; 18,5%
tri thức; 4,06% nhân sĩ dân chủ và tôn giáo; 26,21% đại biểu nữ; 14,28% đại biểu các dân
tộc thiểu số.
Thành phần của đại biểu Quốc hội được cử tri lựa chọn đã phản ánh đậm nét hình ảnh
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước
Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.
Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước là một sự kiện chính trị quan
trọng, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất
nước nhà về mặt nhà nước. Đó còn là thắng lợi của đường lối cách mạng sáng tạo của
Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh mang tầm vóc một học thuyết cách mạng giải
phóng và phát triển với ý chí không gì lay chuyển nổi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng
định: “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam ta là một. Dù cho sông cạn đá mòn, Nhân
dân Nam, Bắc là con một nhà."

Xây dựng lại đất nƣớc “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”
Ngày 24/6/1976, Kỳ họp đầu tiên Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất đã khai mạc
tại Thủ đô Hà Nội. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tên nước,
quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới.
Quốc hội quyết định đổi tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Ðịnh là Thành phố Hồ
Chí Minh. Sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở đầu cho bước
phát triển mới trong quá trình đi lên của đất nước.
Với mục tiêu thể chế hóa đường lối chiến
lược của Đảng, Quốc hội khóa VI đã hoàn
thành trọng trách xây dựng một bản Hiến pháp
mới của nước Việt Nam thống nhất, Hiến pháp
1980, thể hiện một bước phát triển mới trong
công tác lập hiến. Đây là văn bản pháp lý quan
trọng, tổng kết và xác định những thành quả
cách mạng của nhân dân Việt Nam đã giành
được qua nửa thế kỷ đấu tranh để giành độc
lập, tự do; thể chế hóa Nghị quyết của Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng; thể
hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân quyết
tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội đồng bầu cử toàn quốc họp phiên thứ
nhất, ngày 21-22/2/1976, tại Sài Gòn (từ
2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí
Minh). (Ảnh: TTXVN)

Với ý nghĩa kế tục sự nghiệp của 5 khóa Quốc hội trước, Quốc hội khóa VI đã hoàn
thành trọng trách to lớn mà Đảng và nhân dân giao phó, hoàn thành tốt các chức năng
được giao theo quy định của Hiến pháp năm 1980 gồm lập hiến, lập pháp, quyết định
những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, những mục tiêu phát triển kinh tế và văn
hóa, những quy tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ
xã hội và hoạt động của công dân, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt
động của Nhà nước.
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử, cùng với thắng lợi của các kỳ họp Quốc hội khóa VI
đã tạo thêm điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiếp tục thực hiện lời căn dặn thiêng liêng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xây dựng lại đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn."
Như vậy, kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I (ngày 6/1/1946), sau
30 năm, cuộc Tổng tuyển cử chung lại được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây là một
trong những mốc son trong lịch sử cách mạng nước nhà.
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI còn có ý nghĩa chính trị to lớn,
tiếp theo chiến thắng vĩ đại về quân sự vào mùa Xuân năm 1975, mở ra cơ hội cho quá
trình hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế của Quốc hội Việt Nam, trong vị thế của một
Nhà nước độc lập, thống nhất.
Kỷ niệm 45 năm Ngày Tổng tuyển cử thống nhất đất nước (25/4/1976-25/4/2021) là dịp
để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại ngày lịch sử của dân tộc và lịch sử cách mạng
Việt Nam.
Những kinh nghiệm trong các kỳ tổng tuyển cử bầu Quốc hội trước đây chính là những
bài học quý giá để Đảng và Nhà nước ta tiếp tục lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đi đến thành công.
TTXVN // https://www.hcmcpv.org.vn/
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gày 21-1-2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ
đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tạp chí Cộng
sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Thưa các vị đại biểu,
Thưa các đồng chí,
Trước hết, tôi xin được thay mặt Bộ
Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các
đồng chí đã về dự Hội nghị trực tuyến toàn
quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - một sự
kiện rất quan trọng và có ý nghĩa, diễn ra
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
đúng vào thời điểm chúng ta đang chuẩn bị
phát biểu chỉ đạo Hội nghị _Ảnh: TTXVN
tiến sát đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng. Xin gửi tới các đồng chí lời chào thân ái; lời thăm hỏi chân tình và lời
chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí,
Chúng ta đều biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng:
Cả nước ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và
dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ,
phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Các hoạt động tổ chức kỷ
niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại ấn tượng tốt đẹp, đánh giá
sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ
qua, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước
cao nhất của đất nước.
Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng
trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của
mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài,
xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng 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 và vì nhân dân. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý
nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính
phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm
vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị

đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị
phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện
cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một
cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, Chính phủ,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ
thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo
đúng yêu cầu quy định và tiến độ đề ra
Thưa các đồng chí,
Hôm nay, trong không khí phấn khởi
đón chào năm mới 2021 và chào mừng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn
quốc nhằm quán triệt và triển khai thi
hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng và Nhà nước, kế hoạch triển khai,
các thông báo, hướng dẫn về công tác
bầu cử. Đề nghị các đồng chí tập trung
nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi, tích
Quang cảnh Hội nghị _Ảnh: TTXVN
cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến, góp
phần vào thành công của Hội nghị. Ngay sau Hội nghị này, các cấp uỷ, các tổ chức đảng,
các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực
hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khoá XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả
cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Trong quá trình này, chúng ta cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư
tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng đã đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,
trong đó có Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh; nhất là về
công tác cán bộ, để lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các
cấp thật sự xứng đáng, có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp
phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, trong đó có Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất
Tổ quốc; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, kỷ niệm 100 năm
thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021
- 2026.
Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021 và Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin chúc các đồng
chí cùng gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và mọi sự hanh thông.
Xin trân trọng cảm ơn./.
----------------------* Đầu đề do Tạp chí Cộng sản điện tử đặt

Nguyễn Phú Trọng // https://www.tapchicongsan.org.vn/

ầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra
những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm
chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần
tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Cuộc bầu cử diễn ra trong
bối cảnh công cuộc đổi mới
ở nước ra sau 35 năm thực
hiện đã đạt được những
thành tựu to lớn trên nhiều
lĩnh vực nhưng cũng đang
phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức, nhất là
ảnh hưởng nặng nề của đại
dịch Covid-19. Tình hình thế
giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; sự cạnh tranh chiến lược giữa các
nước lớn, chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố gây bất ổn đến an ninh quốc gia của Việt
Nam. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của
Đảng và nhân dân ta. Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải
ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng tận dụng mọi thời cơ, thuận
lợi, vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.
Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam công tác chuẩn bị các điều
kiện cần thiết phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được tiến hành rất khẩn trương. Tuy nhiên,
trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội
chính trị đã và đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá cuộc bầu cử với tính chất hết
sức quyết liệt, manh động. Thông qua việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những luận điệu sai
trái, thiếu trung thực, phiến diện, quy chụp với mục đích hướng lái dư luận theo hướng
tiêu cực, gieo rắc nhận thức lệch lạc, sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử ở nước ta.
Trong đó, có quan điểm cho rằng: bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân chỉ là
nghĩa vụ chứ không phải quyền lợi, dân chủ, đều là sự sắp đặt nhân sự có chủ ý, nhân
dân không có quyền thực sự. Đây là một quan điểm sai trái, xuyên tạc, thiếu chính xác
của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đối với công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ

2021 - 2026 ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện
mưu đồ chính trị của chúng.
Ở VIỆT NAM, QUYỀN BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ LÀ MỘT TRONG NHỮNG QUYỀN
CHÍNH TRỊ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
Bầu cử là việc đưa ra quyết định của công dân hoặc của thành viên một tổ chức để
chọn ra các cá nhân nắm giữ các chức vụ thuộc chính quyền, thuộc ban lãnh đạo của một
tổ chức, cơ quan đơn vị nào đó. Đây là cơ chế phổ biến được các nền dân chủ hiện áp
dụng để phân bổ chức vụ trong bộ máy lập pháp, đôi khi cả ở bộ máy hành pháp, tư pháp
và ở chính quyền địa phương. Bầu cử là cơ sở pháp lý cho việc hình thành ra các cơ
quan đại diện cho quyền lực nhà nước. Bên cạnh đó, thông qua bầu cử giúp người dân có
điều kiện thể hiện quyền "làm chủ" của mình, nhất là trong việc lựa chọn ra những người
đại diện cho tiếng nói, cho lợi ích của mình.
Trong bất kỳ một thể chế chính trị nào, để Nhà nước có quyền hợp pháp, thực sự là
Nhà nước "của dân, do dân, vì dân" thì phải có được sự đồng thuận của người dân.
Ở Việt Nam, quyền bầu
cử và ứng cử là một trong
những quyền chính trị cơ
bản của công dân và được
quy định cụ thể tại Điều 18
Hiến pháp năm 1946: "Tất
cả công dân Việt Nam, từ 18
tuổi, không phân biệt gái,
trai, đều có quyền bầu cử
trừ những người mất trí và
những người mất công
quyền. Người ứng cử phải là
người có quyền bầu cử, phải
ít ra là 21 tuổi, và phải biết Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu
đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
Công dân tại ngũ cũng có 2021-2026 với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên
tập viên các cơ quan báo chí.
quyền bầu cử và ứng cử",
và tiếp tục được khẳng định xuyên suốt trong các bản Hiến pháp năm 1959 (Điều 23),
Hiến pháp năm 1980 (Điều 57), Hiến pháp năm 1992 (Điều 54). Hiến pháp năm 2013 và
quyền của công dân luôn gắn liền với nghĩa vụ của công dân. Trong đó, Điều 15, Hiến
pháp năm 2013 khẳng định: "Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân", Điều 21
cũng quy định: "Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có
quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân...". Theo Điều 2 Luật Bầu cử Quốc hội
và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015 quy định: "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 vào Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp theo quy
định của Luật này". Đồng thời, Khoản 5, Điều 4 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
hội đồng nhân dân các cấp năm 2015 quy định: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp
thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân
dân các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân
dân các cấp".

Thông báo Kết luận số 174-TB/TW ngày 08/6/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021
- 2026 nêu rõ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải là những
người 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. Ngoài tiêu chuẩn
chung, Hướng dẫn số 36-HD/BCHTW, ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về
công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 đã quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên
trách và đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách.
Bên cạnh đó, tiếp thu tinh
thần chỉ đạo của Bộ Chính
trị tại Chỉ thị số 45-CT/TW
ngày 20/6/2020 về lãnh đạo
cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,
Hướng
dẫn
số
36HD/BCHTW
ngày
20/01/2021 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng đã
Cử tri thôn Nà Mỏ, thị trấn Nà Hang bỏ phiếu bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016bổ sung, hoàn thiện thêm nội
2021. Ảnh: Báo Tuyên Quang
dung về quy trình nhân sự
theo hướng việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp năm 2015; quy trình thủ tục, hồ sơ cụ thể thực hiện theo quy định của Hội đồng Bầu
cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Như vậy có thể thấy, trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
quy trình lựa chọn, sự tín nhiệm đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc
của cử tri là thước đo rất quan bầu cử được tiến hành dựa trên hệ thống thiết chế
trọng về tiểu chuẩn của đại biểu pháp luật rất vững chắc như: Hiến pháp năm 2013,
Quốc hội và đại biểu Hội đồng Luật Tổ chức quốc hội năm 2014, Luật Bầu cử đại biểu
nhân dân các cấp. Do đó, Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015… Điều này
tại Nghị quyết liên tịch giữa Ủy có nghĩa là các quyền, nghĩa vụ của công dân, của đại
ban Thường vụ Quốc hội với biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, chức
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận năng nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà
Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ nước, các quy trình tổ chức đều được xây dựng một
lần này, trong quá trình lựa cách chặt chẽ, khoa học, đáp ứng được nhu cầu,
chọn, sàng lọc, đặc biệt quan nguyện vọng của nhân dân cũng như phù hợp với xu
tâm đến yếu tố tín nhiệm. Nếu ở thế phát triển của thế giới.
địa bàn, ở nơi công tác nếu cá
nhân đó không được tín nhiệm thì bước đầu tiên sẽ không đưa vào giới thiệu nhân sự bầu
cử. Ngoài ra, còn nhiều văn bản khác cũng quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân,
cũng như tiêu chuẩn về nhân sự bầu của đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việt Nam không hạn chế quyền ứng cử tự do của công dân, nếu họ đáp ứng đầy đủ
các tiêu chuẩn theo quy định và được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Bên cạnh đó, việc
tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân; bản thân mỗi
cử tri có vai trò quyết định trong việc lựa chọn cho mình những người đại diện xứng đáng
nhất để thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, dân tộc.
THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LÀ PHƢƠNG
THỨC THỂ HIỆN Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG, QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRONG
XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Trong quá trình lịch sử, các cuộc bầu cử dân chủ luôn là hoạt động tiêu biểu, quan
trọng nhất trong các hoạt động dân chủ trực tiếp của người dân. Thông qua các cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền công dân, quyền "làm chủ"
của dân được thể hiện đúng với bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:
Mọi quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nói cách khác, tham gia
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chính là hình thức dân
chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
trong việc xây dựng nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực nhà
nước từ Trung ương tới địa phương ở nước ta nói riêng. Tham gia bầu cử chính là nơi để
cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người
tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng là quyền làm chủ của mình trong cơ quan
quyền lực nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa.
Trong lịch sử đất nước ta,
sau khi Chủ tịch Hồ Chí
Minh đọc Tuyên ngôn độc
lập khai sinh ra nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa
(02/9/1945),
cuộc
Tổng
tuyển cử đầu tiên vào ngày
06/01/1946 được tổ chức
thành công là mốc son lịch
sử của thể chế dân chủ ở
Việt Nam trong điều kiện đất
nước vô cùng khó khăn của
"thù trong, giặc ngoài", tình
hình kinh tế, chính trị, xã hội
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 do Đoàn Chủ tịch Ủy
hết sức khó khăn. Do đó,
ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ
cuộc Tổng tuyển cử này
chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 5 điểm cầu: Thành
không chỉ là một cuộc vận
phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thanh Hóa
động chính trị thông thường
mà thực chất là một cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp vô
cùng gay go, phức tạp. Tuy nhiên, đại đa số người dân tham gia bầu cử luôn xúc động và
tự hào vì "... ngày mai mà một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ra bắt
đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình..."[1]. Trong quá trình vận động và phát triển,
tính dân chủ trong bầu cử và ứng cử ngày càng được mở rộng và quy trình bầu cử cũng
như lựa chọn nhân sự ngày càng chặt chẽ và khoa học. Mặc dù, vẫn còn một số ít những

tồn tại, hạn chế nhưng phải khẳng định một điều rằng chất lượng đại biểu Quốc hội, Hội
đồng nhân dân ngày càng được nâng cao. Điều này được minh chứng trên diễn đàn của
Quốc hội, của Hội đồng nhân dâncác cấp ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tiếng nói
đại diện cho quyền lực nhân dân trong hoạt động kiểm tra giám sát của các đại biểu Quốc
hội, Hội đồng nhân dân, trong các phát biểu, kiến nghị, góp ý và thông qua các văn bản
quy phạm pháp luật, trong giải quyết những vấn đề mà cử tri, nhân dân cả nước quan
tâm. Để đạt được những thành tựu trên, một trong những yếu tố quyết định và không thể
không nói đến đó là tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân ngày càng được nâng cao
thông qua việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng nhất để thay mặt quyết định các
vấn đề trọng đại của đất nước, dân tộc.
Trải qua nhiều kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, người dân
đã ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình nên đã tích cực thể hiện quyền làm chủ của
mình thông qua lá phiếu bầu, tích cực tham gia vào cuộc bầu cử từ giai đoạn giới thiệu
người ứng cử, tham gia các Hội nghị cử tri để đóng góp ý kiến, nhận xét, bày tỏ sự tín
nhiệm đối với người ứng cử đến giai đoạn bỏ phiếu bầu để ngày bầu cử đã thực sự trở
thành ngày hội, một dịp sinh hoạt chính trị của đồng bào, nhân dân cả nước. Những vấn
đề chưa phù hợp trong quy chế, quy định bầu cử đã tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở
pháp lý đảm bảo cho quyền lực của người dân được thực hiện tốt hơn trên thực tế.
Bên cạnh đó, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình bầu cử là một tất yếu
nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, có đủ các tiêu chuẩn theo
quy định, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có năng
lực, có điều kiện thực thi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Đồng thời bảo đảm cơ cấu và chất lượng, không vì cơ cấu mà giảm chất lượng. Đó là là
cơ sở pháp lý giúp cho việc hình thành các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ mới, bảo
đảm tính liên thông, thống nhất với kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu
toàn quốc của Đảng.
Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá công tác bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng
phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã xuyên tạc bản chất vấn đề, đưa ra những luận
điệu sai trái, khi cho rằng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đều là sự sắp
đặt nhân sự có chủ ý, nhân dân không có quyền thực sự. Những luận điệu xuyên tạc này
của chúng nhằm hướng lái dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực
hóa mục đích "cài cắm mầm mống dân chủ" vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp với
mưu đồ biến nghị trường thành diễn đàn để các đối tượng thực hiện hoạt động chống
phá, hình thành lực lượng đối lập trong Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất,
thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và thực hiện "chiến lược diễn biến
hòa bình" làm nước ta tự suy yếu từ bên trong.
Trong lịch sử, có thể thấy chiêu bài "đòi ghế" trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các
cấp của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị không
phải là vấn đề mới. Từ năm 1946, trong lần Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa, trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thế giới có
nhiều diễn biến phức tạp, sau khi không phá hoại được Tổng tuyển cử, Việt Nam Quốc
dân Đảng và Việt Nam Cách mạng đồng minh Hội đã đòi 70 ghế trong Quốc hội.
Mặc dù, một trong năm phương thức lãnh đạo của Đảng là thông qua công tác cán bộ
và vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Đối với những cơ quan dân cử,
các cấp ủy đảng cần trực tiếp xem xét, tập thể quyết định việc lựa chọn, đánh giá, giới

thiệu những cán bộ giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng, chính quyền và các tổ
chức chính trị xã hội.
Trên thực tế, sau khi chỉ thị của Bộ Chính trị được ban hành, hội nghị toàn quốc triển
khai công tác bầu cử được tổ chức để kịp thời quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai
công tác bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội... ban hành
nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử từ Trung ương đến địa
phương. Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa
phương cũng tiến hành khẩn trương, nghiêm túc các công việc chuẩn bị bầu cử và lãnh
đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ở các cấp. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập
theo đúng quy trình và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định. Việc chuẩn bị
nhân sự ứng cử đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy
ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp.
Quốc hội Việt Nam là cơ
quan quyền lực nhà nước cao
nhất, cơ quan đại biểu cao
nhất của nhân dân, có chức
năng lập pháp, quyết định
những chủ trương, chính sách
quan trọng của đất nước về
đối nội, đối ngoại và giám sát
tối cao hoạt động của bộ máy
nhà nước; 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. Do đó, thực hiện thành công cuộc
bầu cử sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân
đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 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 Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là
nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thông qua công tác
cán bộ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Đảng
sắp đặt nhân sự có chủ ý, nhân dân không có quyền
thực sự. Bởi vì, Đảng chỉ định hướng cơ cấu, số lượng
nhân sự và xây dựng bộ tiêu chuẩn đối với người ứng
cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Bên
cạnh đó, yếu tố quyết định trong việc lựa chọn người đại
diện cho tiếng nói của mình thuộc về nhân dân, ngay từ
khâu chuẩn bị nhân sự thông qua việc lấy ý kiến cử tri
nơi công tác và nơi cư trú và trực tiếp thông qua những
lá phiếu cử tri trong quá trình bầu cử.

Những luận điệu của các thế lực thù địch, phản động cho rằng: "Việc bầu cử Quốc hội
và Hội đồng nhân dân chỉ là nghĩa vụ chứ không phải là quyền lợi, dân chủ, đều là sự sắp
đặt nhân sự có chủ ý, nhân dân không có quyền thực sự"... là hoàn toàn xuyên tạc, sai sự
thật, nhằm xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá chế độ, chống
phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Lê Trọng Hanh, Nguyễn Mạnh Hùng // http://www.tuyengiao.vn/anhh

NHÖÕNG HAØNH VI BÒ CAÁM TRONG VAÄN ÑOÄNG BAÀU CÖÛ
Những hành vi bị cấm trong
vận động bầu cử gồm:
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
quyền

dụng

hạn

để

chức
sử

vụ,
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.
Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử
không được vận động bầu cử cho những người ứng cử. Thành viên của các
tổ chức phụ trách bầu cử nói trên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn
của mình để vận động bầu cử cho những người ứng cử nhằm bảo đảm sự
công bằng, bình đẳng đối với những người ứng cử.

// https://socson.hanoi.gov.vn/

rong năm 2021 cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, đang dồn
sức lãnh đạo, triển khai, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.
Là những đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, thay mặt
người dân đề đạt các tâm tư, tình cảm, phản ánh đến cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất ở Trung ương, địa phương giải quyết. Chính vì vậy, để có những đại biểu đại diện
cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, việc giới thiệu, lựa chọn người ra ứng cử có ý
nghĩa vô cùng quan trọng.
Về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, dân tộc, tôn giáo, các văn bản hướng dẫn của
Trung ương, địa phương đã quy định rõ đối với các ứng cử viên.
Có thể nói công tác nhân sự cho cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị khá kỹ lưỡng và
bám sát những quy định của cấp trên. Tại tỉnh ta, sau khi thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh đã
đi vào hoạt động và hiện đang triển khai nhiều công việc liên quan đến cuộc bầu cử lần
này. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02/2021 về công tác
nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, xã; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 06/2021 về tổ
chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ
nhất, thống nhất giới thiệu người ra ứng cử.
Theo phân bố chỉ tiêu về đại biểu Quốc hội khóa XV, tỉnh ta sẽ có 7 đại biểu (Trung
ương giới thiệu 3), 4 đại biểu của tỉnh được cơ cấu: 1 lãnh đạo tỉnh, 1 đại biểu chuyên
trách và 2 đại biểu từ các sở, ngành. Đối với đại biểu HĐND tỉnh sẽ bầu 53 đại biểu; đại
biểu HĐND cấp huyện 339 đại biểu và đại biểu HĐND cấp xã 3.025 đại biểu. Đến nay các
huyện, thị, thành phố đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu
người ra ứng cử. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản hướng dẫn
của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh
được triển khai, đặc biệt là Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần
thiết cho cuộc bầu cử sắp đến.
Để chọn được người có đức, có tài việc chọn lựa nhân sự phải hết sức cẩn trọng, chặt
chẽ, đúng quy trình và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Các cấp ủy cần lãnh đạo thực
hiện 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. Qua đó, giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất,
đạo đức và năng lực, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, có điều kiện tham gia
làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Chỉ thị 02/2021 của Tỉnh ủy Bình
Thuận cũng nêu rõ: kiên quyết không giới thiệu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp
những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về
phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu,
gây mất đoàn kết làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
Lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử là nhiệm vụ của các cấp ủy; trong đó phải chú trọng
đến việc giới thiệu nhân sự, đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, không vì cơ cấu mà hạ
thấp tiêu chuẩn. Một điểm rất mới nữa là các cấp ủy chịu trách nhiệm trong việc hiệp
thương, giới thiệu người ra ứng cử. Đây cũng là biện pháp để nâng cao trách nhiệm của
các cấp ủy trong việc chọn lựa, giới thiệu nhân sự; tránh tình trạng đại biểu trúng cử rồi
“lộ” ra nhiều chuyện nhưng không ai đứng ra nhận trách nhiệm.
Việc thực hiện nghiêm túc quy định về ứng cử, đề cử, thẩm định hồ sơ của người ứng
cử là hết sức cần thiết. Tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh và khắc phục những
hạn chế, khuyết điểm trước đây mà nhiều địa phương mắc phải là điều cần sửa ngay từ
bây giờ.
Nhƣ Nguyễn // http://www.baobinhthuan.com.vn

BAÀU NHÖÕNG NGÖÔØI ÑUÛ TIEÂU CHUAÅN,
XÖÙNG ÑAÙNG VAØO CÔ QUAN QUYEÀN LÖÏC NHAØ NÖÔÙC CAÙC CAÁP

N

hững ngày qua, cùng với cả nước, Bình Thuận đang tích cực triển khai các
công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm

của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử, phóng viên Báo Bình
Thuận đã phỏng vấn bà Bố Thị Xuân Linh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
PV: Bà có thể cho biết vai
trò, nhiệm vụ của Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp trong
công tác bầu cử?
Bà Bố Thị Xuân Linh: Nhiệm
vụ, vai trò của MTTQ Việt Nam
được quy định rất rõ trong Luật
MTTQ Việt Nam và Luật bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND năm 2015. Theo đó, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam thực hiện 6 nhiệm vụ quan
trọng. Cụ thể, phối hợp cùng với
cơ quan nhà nước thành lập các
Bà Bố Thị Xuân Linh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

tổ chức phụ trách bầu cử và cử
đại diện Ban Thường trực Ủy

ban MTTQ Việt Nam tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp. Chủ trì tổ chức
hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ trì phối hợp với chính
quyền cùng cấp ở xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú, để lấy ý
kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ
3 lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử. Chủ trì tổ chức các hội
nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu
cử. Tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử, tự mình đi bỏ
phiếu trong ngày bầu cử. Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát đối với công tác bầu cử.

PV: Thưa bà, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực
hiện nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như thế nào?
Bà Bố Thị Xuân Linh: Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử
được tiến hành khẩn trương, chu đáo, thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, đúng Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
đang khẩn trương chuẩn bị mọi công việc để tổ chức thành công hội nghị hiệp thương
lần thứ 3 trong khung thời gian quy định. Theo đó, cấp tỉnh dự kiến tổ chức hội nghị
hiệp thương lần thứ 3 vào ngày 16/4/2021. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng cán bộ tham gia hội nghị
hiệp thương. Cùng với đó, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận
xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử.
Đồng thời, phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo về bầu cử (nếu có); lập danh
sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021 – 2026 để đưa vào hiệp thương lần thứ 3; phát hành giấy mời và xây dựng
chương trình, kịch bản chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 3…
PV: Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, bà có thể cho biết những
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp?
Bà Bố Thị Xuân Linh: Thời gian tới, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, hệ thống
MTTQ các cấp sẽ lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp gửi Ủy ban bầu cử cùng cấp để công bố danh
sách chính thức. Cùng với đó, chủ trì tổ chức tốt các hội nghị cử tri để ứng cử viên
gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Ngoài ra, sẽ thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc niêm yết, lập danh sách cử tri và lập, niêm yết danh
sách người ứng cử. Ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử bảo đảm cơ
cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng
của Quốc hội, của HĐND. Cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ
của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu
chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng
vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.
Xin cảm ơn bà!
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hiều 19/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử
(UBBC) tỉnh cùng đồng chí Lê Tuấn Phong – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm
việc trực tuyến với các địa phương nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tính đến ngày 16/4, UBBC tỉnh thành lập 2 Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại huyện
Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh và cấp xã trực thuộc. Đồng thời, theo dõi tiến độ triển khai
hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại
biểu Quốc hội và HĐND các cấp; công tác giải quyết đơn thư đối với người ứng cử và
triển khai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở các địa phương. Về phía Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, sau khi hoàn thành việc tổ
chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, sáng 16/4, đã tổ chức
hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (10 người) và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (87
người).
Đối với Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu
Thường trực UBBC tỉnh triển khai các công
việc theo tiến độ bầu cử; theo dõi, tổng hợp
kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét
và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; công tác tổ
chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh
sách và cấp phát thẻ cử tri, tiếp nhận và giải
quyết đơn thư. Các huyện, thị xã, thành phố
rà soát các địa điểm bỏ phiếu; phối hợp Ban
Thường trực UBMTTQVN cấp huyện chuẩn
bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để
lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo
chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện…
tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí
Nguyễn Hoài Anh đánh giá công việc chuẩn bị bầu cử được các địa phương thực hiện
khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ và các nội dung theo quy định. Để đảm bảo công tác
bầu cử đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ quan thông tấn
báo chí tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền chuẩn bị bầu cử.
Trong đó, chú trọng tuyên truyền trực quan đảm bảo sinh động, nội dung tuyên truyền tập
trung về ngày bầu cử, kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, số lượng và danh
sách cử tri, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho
thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử lần 2 vào ngày 26/4; in ấn các biểu mẫu, tài liệu
có liên quan đến công tác bầu cử để tiếp tục cấp phát cho các Ban bầu cử chậm nhất
ngày 28/4. Đồng thời, đề nghị UBBC tỉnh công bố danh sách chính thức những người ứng
cử đại biểu Quốc hội theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia. Thời gian hoàn thành
chậm nhất ngày 3/5. Các Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử
đại biểu Quốc hội và HĐND ở khu vực bỏ phiếu. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày
3/5. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao trách nhiệm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai phương án bảo vệ, giữ gìn an
ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử…
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KHOÙA XV
hủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa ký quyết định thành lập Ban bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Thuận (gọi
chung là Ban bầu cử số 1), gồm các ông, bà có tên sau: Trưởng ban: Ông

Võ Văn Hòa - Giám đốc Sở Công Thương; Phó Trưởng ban là các ông Bùi Tấn
Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Bình - Phó
Trưởng ban Thường trực Ban bầu cử; Nguyễn Thành Siêng - Phó Bí thư Thường
trực Huyện ủy Tuy Phong; Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ
tịch HĐND huyện Phú Quý và 9 ủy viên.
Đơn vị bầu cử số 2 (Ban bầu cử số 2), Trưởng ban ông Bùi Thế Nhân - Giám
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Luân
- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Thiết - Phó Trưởng ban Thường trực
Ban bầu cử; Ung Văn Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện Hàm Thuận Bắc; Đặng Văn Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ
tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam; Dương Văn Đông - Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy Hàm Tân; và 10 ủy viên.
Đơn vị bầu cử số 3 (Ban bầu cử số 3), Trưởng ban ông Nguyễn Hữu Ba - Giám
đốc Sở Tài chính, các Phó Trưởng ban: Ông Tôn Thất Muộn - Phó Bí thư Thường
trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã La Gi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban bầu
cử; Phạm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tánh
Linh; Huỳnh Văn Tỉnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Linh;
và 9 ủy viên.
Các Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều
24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ban bầu cử có con dấu riêng,
Văn phòng Ban bầu cử số 1 đặt tại UBND huyện Bắc Bình, Ban bầu cử số 2 đặt tại
UBND TP. Phan Thiết và Ban bầu cử số 3 đặt tại UBND thị xã La Gi. Các Ban bầu
cử kết thúc nhiệm vụ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia tổng kết công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.
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ể cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, thực sự là ngày hội của
nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang tích cực thực hiện chức
năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng nội dung, tiến độ kế hoạch
đề ra.
Ông Nguyễn Văn Trí – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho
biết: Nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử của Ủy
ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Đồng thời, phát hiện những khó khăn,
vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi
phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn, khắc phục kịp thời đảm bảo cho
cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, thực sự là ngày hội của nhân
dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển
khai, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát và chia
làm 3 đợt: đợt 1 (từ ngày 20/2 - 13/4/2021), đợt 2 (từ ngày 13/4 - 22/5/2021), đợt 3
giám sát trong ngày tổ chức bầu cử (ngày 23/5/2021). Hiện đã hoàn thành đợt kiểm
tra, giám sát đầu tiên tại 9/10 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý tự kiểm
tra, giám sát và báo cáo về tỉnh). Nội dung giám sát đợt đầu tiên tập trung vào việc
quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập và hoạt
động của các tổ chức phụ trách bầu cử; cơ cấu, thành phần, số lượng thành viên
tổ bầu cử; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại
biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu
ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người
ứng cử…
Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt
Nam các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử và
triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm thời gian và đúng quy định
của pháp luật. Việc thành lập các tổ chức bầu cử đều thực hiện đúng theo quy định
của luật về thành phần, thời gian, thủ tục. Cấp tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử gồm
27 thành viên và ban hành các quyết định kiện toàn, thay thế thành viên. Cấp
huyện thành lập 114 ban bầu cử tại 124 xã, phường, thị trấn; cấp xã thành lập 806
ban bầu cử; 820 tổ bầu cử ở các xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, việc tổ chức

các hội nghị hiệp thương công khai, dân chủ và đúng quy trình, quy định của pháp
luật. Ngoài ra, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu
ứng cử qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các buổi tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
đều bảo đảm trình tự thủ tục, thành phần, số lượng cử tri theo quy định. Các hội
nghị đều được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn
và cởi mở, hầu hết cử tri đều nhất trí cao và thống nhất giới thiệu người ra ứng cử.
Không có những vụ việc cử tri nêu đối với những người ứng cử đại biểu HĐND cần
phải xác minh làm rõ. Về tình hình người tự ứng cử, đối với người tự ứng cử đại
biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, cấp huyện không có; riêng đối với người tự ứng cử đại
biểu HĐND cấp xã có 20 người.
Qua kiểm tra các
biên bản, văn bản về

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Tánh Linh

triển khai công tác
bầu cử, có một số cơ
quan, đơn vị, địa
phương trích biên
bản việc lấy ý kiến cử
tri nơi công tác chưa
đúng theo biểu mẫu,
về thành phần khách
mời và thành phần

đại biểu chính thức ở các biên bản hiệp thương; chưa thể hiện rõ tỷ lệ tín nhiệm đối
với người ứng cử. Việc bàn giao hồ sơ người ứng cử của cấp xã cho Ủy ban
MTTQ Việt Nam cùng cấp một số địa phương chưa đúng quy định tại khoản 2,
Điều 36 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Qua kiểm tra, giám sát
đã nhắc nhở, chấn chỉnh để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Hiện đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
đang tiến hành đợt thứ 2 (từ ngày 13/4/2021 đến ngày 22/5/2021). Theo đó, nội
dung giám sát sẽ tập trung vào việc lập, niêm yết danh sách cử tri và giải quyết
khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri. Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những
người ứng cử và giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin
đại chúng. Đồng thời, kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử
tri. Cùng với đó, sẽ tiến hành giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử.
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uộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 có một số điểm mới so với các nhiệm kỳ khác nên các đơn vị, địa
phương, đặc biệt là các cơ quan truyền thông cần phải tập trung tuyên truyền trước
khi diễn ra bầu cử.

Những điểm mới căn bản và
những quy định trong bầu cử
Do tình hình dịch Covid-19
vẫn còn diễn biến phức tạp, Hội
đồng bầu cử quốc gia đã chỉ đạo
việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử
tri, vận động bầu cử phải bảo
đảm thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch Covid-19 theo
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung
đúng các chỉ thị của Thủ tướng
ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch
HĐND chỉ đạo tại buổi làm việc trực tuyến với các địa
Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y
phương về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử.
Ảnh: T.Hà
tế và quy định của địa phương.
Một số công việc phục vụ bầu cử có thể được thực hiện thông qua hình thức trực
tuyến. Đây là điểm mới so với các lần bầu cử khác. Về thực hiện quy trình hướng dẫn
hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và công tác vận động bầu cử quy định danh
sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 phải đảm bảo số
dư cần thiết, quy định danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương
lần thứ 3 phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định, không quy định việc xác định
nơi lấy ý kiến nơi cư trú của người ứng cử đang ở nhà công vụ, nhà khách, người ứng
cử là sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trường hợp không xác định được nơi
thường trú hoặc nơi tạm trú thì có thể tổ chức hội nghị cử tri tại ấp, khóm nơi người
ứng cử đang sinh sống.
Việc tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, đối với người ứng
cử ĐBQH cần ít nhất là 10 cuộc, đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh ít nhất
là 5 cuộc, đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc. Về
tuổi tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với
cán bộ, công chức, viên chức lần đầu phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND
các cấp trở lên hoặc ít nhất trọn 1 khóa tính đến tháng 5/2021, tức là những người
nam sinh từ tháng 2/1966 và nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây. Còn đối với ĐBQH
chuyên trách tái cử (trừ các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội), đại biểu HĐND
chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên

tính đến tháng 5/2021, tức là nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại
đây.
Riêng những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND là cán bộ quân đội, công an
thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Luật
Công an nhân dân. ĐBQH chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi
giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ ĐBQH đến hết nhiệm kỳ. Quy định mới nữa
là, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV (theo hướng dẫn bổ sung, sửa đổi) là cán bộ Trung
ương là ĐBQH tỉnh đó có thể được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn
ĐBQH địa phương đó, vì lãnh đạo tỉnh đó không được giữ quá 2 chức danh lãnh đạo,
các Ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh, thành phố thì không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.
Tập trung tuyên truyền cho bầu cử
Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong thời gian tới công tác tuyên truyền cần được quan tâm
thực hiện. Theo đó, các ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông tập trung nêu
bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính
trị quan trọng này, từ đó nâng cao nhận thức của cử tri trong việc phát huy quyền và
nghĩa vụ công dân khi thực hiện việc bầu cử. Tập trung tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử. Nhấn mạnh
chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được
nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp; vai trò, tinh thần trách nhiệm của các
cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công
của cuộc bầu cử.
Tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử, vị trí, vai trò của Quốc hội,
HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của
công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của
người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú
trọng tuyên truyền nhấn mạnh những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt là tuyên truyền biểu dương
những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử
ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, tôn giáo. Đẩy mạnh việc đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái,
xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước…
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hiều 23/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Bùi Văn
Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử
quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu.

Đồng chí Dương Văn An phát biểu.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự
khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ
tịch UBBC tỉnh; Lê Tuấn Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành
viên UBBC tỉnh…
Báo cáo với đoàn công tác, Giám
đốc Sở Nội vụ Đỗ Thái Dương cho biết:
Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết
số 133, UBBC tỉnh tổ chức thực hiện
ngay các nội dung công việc liên quan
đến công tác bầu cử theo quy định của
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và
HĐND, các Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội và các văn bản
hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc
gia… Căn cứ kết quả hội nghị hiệp
Đồng chí Bùi Văn Cường kiểm tra việc niêm yết danh
thương lần 3, UBBC tỉnh đã báo cáo
sách cử tri.
Hội đồng bầu cử quốc gia dự kiến phân
bổ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử và tiến hành
lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo từng đơn vị bầu
cử để công bố trước ngày 28/4 theo quy định. Thời điểm này, toàn tỉnh có 820 khu vực bỏ
phiếu, trong đó có 10 khu vực bỏ phiếu riêng của các đơn vị lực lượng vũ trang. Tính đến
13/4, số lượng cử tri toàn tỉnh là 978.269 cử tri (chiếm tỷ lệ 78,9% so với dân số toàn tỉnh)
tăng 21.295 cử tri so với kỳ bầu cử năm 2016 – 2021…
Thông tin thêm với đoàn công tác, đồng chí Dương Văn An cho biết: Đến nay các tổ
chức phụ trách bầu cử của tỉnh đã hoàn thành các nội dung công việc liên quan công tác

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các công
việc được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành khẩn trương,
nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng thời gian theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND. Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được triển khai
chặt chẽ, thống nhất, những sự việc phát sinh đều được phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu
quả…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí
Bùi Văn Cường đánh giá cao tỉnh Bình
Thuận đã tập trung chỉ đạo, tổ chức
triển khai các công việc chuẩn bị bầu
cử chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ,
đúng thời gian luật định; theo chủ
trương, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban
Bí thư, của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời
gian tới, đồng chí yêu cầu tỉnh Bình
Thuận tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc
Đồng chí Bùi Văn Cường kiểm tra thùng phiếu.
hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm
kỳ 2021 – 2026 đảm bảo diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.
Trong đó lưu ý tập trung cao điểm các công việc từ rà soát, kiểm tra đến giám sát để
công tác chuẩn bị bầu cử triển khai chặt chẽ. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tập huấn để
các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phối hợp nhịp nhàng trong công tác chuẩn bị bầu cử.
Đặc biệt là chú ý đảm bảo y tế, phòng chống dịch Covid - 19 và an ninh trật tự tại địa
phương. Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản nhằm kịp thời ứng phó khi tình
huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.
Liên quan đến việc tiếp xúc cử tri của
các ứng viên, đồng chí Bùi Văn Cường
lưu ý cần đảm bảo công bằng trong trình
bày chương trình hành động giữa các
ứng cử viên. Đồng thời, việc tổ chức tiếp
xúc cử tri phải đảm bảo an toàn trong
điều kiện tình hình dịch Covid – 19 diễn
biến phức tạp. Mặt khác, tỉnh cần tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về bầu
cử với nhiều hình thức đa dạng, phong
phú, có chiều sâu. Tiếp tục lắp đặt hệ
thống pa-nô, áp-phích, tranh cổ động,
Đồng chí Bùi Văn Cường làm việc với UBBC
phường Xuân An.
băng-rôn, khẩu hiệu nhằm nâng cao
nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân để nhân dân tự giác, tích cực tham gia
cuộc bầu cử. Qua đó, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí,
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp…
Trước đó, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiểm tra công tác chuẩn
bị bầu cử tại phường Xuân An – TP Phan Thiết.
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