
        UBND HUYỆN BỐ TRẠCH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN 

              Số:              /HĐPB                                    Bố Trạch, ngày        tháng 3  năm 2021 
     V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục  

    pháp luật trên hệ thống truyền thanh  

              cấp xã tháng 3/2021. 

 

   Kính gửi:  

                  - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

                    - Đài Truyền thanh huyện; 

                    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền 

thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao; để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, 

có hiệu quả; kể từ tháng 3 năm 2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tăng 

số lượng tài liệu phát qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở lên mỗi tháng 04 kỳ. Nội dung 

các chuyên đề và các file ghi âm được đăng tải trên trang điện tử huyện Bố Trạch 

https://botrach.quangbinh.gov.vn 

Để tài liệu được tuyên truyền đến người dân, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, UBND các 

xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 3/2021 có nội dung sau:  

- Một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân năm 2015;  

- Một số nội dung về tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Nghị quyết 

liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026;  

- Một số nội dung về tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Nghị quyết 

liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026;  

- Một số nội dung về tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Nghị quyết liên 

tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 Đối với UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa 

chọn thời điểm, hình thức tuyên truyền thích hợp phát sóng nội dung trên để người dân đều 

được nghe, đảm bảo tính hiệu quả. Tần suất thực hiện phát thanh 03 lần/tuần (vào ngày thứ 

ba, thứ năm và Chủ nhật).  
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Đối với Đài Truyền thanh huyện, yêu cầu phát thanh với tần suất 01 lần/tuần. 

Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Tư 

pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện) để 

được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                       TM. HỘI ĐỒNG 

- Như trên;              CHỦ TỊCH 

- Thường trực Huyện ủy;                                          

- Thường trực HĐND huyện;                                                                           
- Ban Dân vận Huyện ủy;        

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;           

- Thành viên HĐPHPBGDPL huyện;        

- Lưu: HĐ, TP.                                                                                                                                                                                        

       PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                            Nguyễn Hữu Hồng 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG  

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

 

Kỳ 1 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ  

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2015  

(sau đây gọi là Luật Bầu cử) 

1. Nguyên tắc bầu cử 

Điều 1, Luật Bầu cử quy định: 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. 

2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử 

Điều 2, Luật Bầu cử quy định: tính đến ngày bầu cử được công bố, công 

dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền 

bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân các cấp theo quy định của Luật này. 

3. Tiêu chuẩn của người ứng cử 

Điều 3, Luật Bầu cử quy định: 

1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu 

Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội. 

2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại 

biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

4. Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào 

danh sách cử tri 

Điều 30, Luật Bầu cử quy định: 

 1. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã 

có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, 

người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng 

lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. 

2. Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đến trước 

thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự 

do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất 

năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử 

tri theo quy định tại Điều 29 của Luật này. 

3. Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước 

thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường trú ra ngoài 
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đơn vị hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì được xóa tên 

trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi 

thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã; những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính 

cấp xã mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia 

bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và 

bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

4. Cử tri được quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, nếu đến trước thời 

điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt 

buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi có trại tạm 

giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ sung vào danh 

sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc được bổ sung vào danh sách, cử tri tại 

nơi đăng ký tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

5. Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 

bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành 

vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và 

thu hồi thẻ cử tri. 

5. Niêm yết danh sách cử tri 

Điều 32, Luật Bầu cử quy định: chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, 

cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông 

báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra. 

6. Khiếu nại về danh sách cử tri 

Điều 33, Luật Bầu cử quy định: khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện 

có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu 

nại với cơ quan lập danh, sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ 

những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ 

quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết 

quả giải quyết. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc 

hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại 

Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

7. Những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân 

Điều 37, Luật Bầu cử quy định:   
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1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã 

có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc 

mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Người đang bị khởi tố bị can. 

3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án. 

4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng 

chưa được xóa án tích. 

5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

8. Nguyên tắc bỏ phiếu 

Điều 69, Luật Bầu cử quy định: 

1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu 

bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân. 

2. Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất 

trình thẻ cử tri. 

3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng 

phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. 

Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ 

phiếu vào hòm phiếu. 

4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng 

bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, 

chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử 

tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo 

dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là 

người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu 

bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 

buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. 

5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. 

6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. 

7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ 

phiếu” vào thẻ cử tri. 

8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu. 

 

9. Thời gian bỏ phiếu 
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Khoản 1, Điều 71, Luật Bầu cử quy định: việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ 

sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết 

định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng 

hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày. 
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Kỳ 2 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 09/2021/NQLT-

UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN NGÀY 15/01/2021 CỦA ỦY BAN 

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI – CHÍNH PHỦ- ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN 

TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN QUY 

TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC 

HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 

2021 – 2026 

(sau đây gọi là Nghị quyết liên tịch số 09) 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT ĐỂ THỎA 

THUẬN VỀ CƠ CẤU, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI 

BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

I. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

QUỐC HỘI 

 1. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 

Điều 1, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức trong khoảng thời gian từ 

ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến ngày 17 tháng 02 năm 2021. 

2. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo 

quy định tại Điều 38 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân. 

3. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập, chủ trì 

và được thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân. 

 2. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 

Điều 2, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Hội nghị cử chủ tọa trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở trung ương) hoặc trong Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp 

thương ở địa phương) và Thư ký hội nghị. 

2. Đối với hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương, đại diện Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội trình bày dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người của 

tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính 

trị-xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở trung 

ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. 
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Đối với hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở địa phương, đại diện Thường trực 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trình bày dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ 

cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang 

nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. 

3. Hội nghị thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người 

được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm số 

dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc 

thiểu số theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân. 

Trường hợp không thỏa thuận được vấn đề nào thì hội nghị quyết định biểu 

quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 

03 đến 05 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín 

thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ 

chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương 

có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết. 

4. Hội nghị thông qua biên bản (theo Mẫu số 01/BCĐBQH-MT kèm theo 

Nghị quyết này). 

5. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương được thực 

hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

II. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

1. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 

Điều 4, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời 

gian từ ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến ngày 17 tháng 02 năm 2021do Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì và 

được thực hiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân. 

2. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 

Điều 5, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Hội nghị cử chủ tọa trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và Thư ký hội nghị. 

2. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trình 

bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân cấp mình của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
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Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan 

nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính 

cấp dưới hoặc thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã). 

3. Hội nghị thảo luận để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được 

giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), 

bảo đảm số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ 

nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân. 

Trường hợp không thỏa thuận được vấn đề nào thì hội nghị quyết định biểu 

quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 

03 đến 05 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín 

thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ 

chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương 

có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết. 

4. Hội nghị thông qua biên bản (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT kèm 

theo Nghị quyết này). 

Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được 

thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân. 
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Kỳ 3 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 09/2021/NQLT-

UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN NGÀY 15/01/2021 CỦA ỦY BAN 

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI – CHÍNH PHỦ- ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN 

TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN QUY 

TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC 

HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 

2021 – 2026 

(sau đây gọi là Nghị quyết liên tịch số 09) 

A. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI ĐỂ THỎA 

THUẬN LẬP DANH SÁCH SƠ BỘ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

I. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

QUỐC HỘI 

1. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

Điều 17, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức trong khoảng thời gian từ 

ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021. 

2. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo 

quy định tại Điều 43 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân. 

3. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở địa phương do Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo 

quy định tại Điều 44 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân. 

4. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ 

những người ứng cử đại biểu Quốc hội. 

2. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

Điều 18, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đối với 

hội nghị hiệp thương ở trung ương), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp thương ở địa phương) báo cáo về tình 

hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự 

ứng cử ở địa phương (nếu có). 

2. Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu 

Quốc hội căn cứ vào các nội dung sau đây: 
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a) Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; 

b) Kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự 

kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; 

d) Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị gửi đến; 

đ) Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được 

giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. 

3. Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri 

nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và kế 

hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác 

(nếu có) đối với người tự ứng cử (đối với hội nghị hiệp thương ở địa phương); nêu 

ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử. 

4. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại 

biểu Quốc hội (theo Mẫu số 01/BCĐBQH-MT và Mẫu số 05/BCĐBQH-MT kèm 

theo Nghị quyết này). 

5. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở trung ương được thực 

hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 43 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

II. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

Điều 19, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở mỗi cấp được tổ chức trong thời gian 

từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021 do Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì và được thực hiện 

theo quy định tại Điều 53 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân. 

2. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ 

những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

2. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

Điều 20, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội 

nghị hiệp thương báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), tình hình người tự ứng cử (nếu 

có). 

2. Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân căn cứ vào các nội dung sau đây: 

a) Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân; 

b) Kết quả điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân về cơ cấu, thành 

phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; 

d) Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến; 

đ) Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được 

giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

3. Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri 

nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự 

ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được 

thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; nêu ra các 

vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử. 

4. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT và Mẫu số 

05/BCĐBHĐND-MT kèm theo Nghị quyết này). 

5. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương và danh sách sơ bộ những người 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân. 

B. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM 

CỦA CỬ TRI ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI 

BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

1. Tổ chức hội nghị cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội 

Điều 21, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức 

họp với đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, 

cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và đại diện cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có người ứng cử để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm 

của cử tri. 

2. Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại 

biểu Quốc hội được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú do Ban 
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Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân 

dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri. 

3. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư 

trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và cử tri nơi công tác (nếu có) đối với 

người tự ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 

21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 theo quy định tại Điều 45 và 

Điều 46 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và 

Chương I của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 

2. Tổ chức hội nghị cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân 

Điều 22, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương họp với người phụ trách 

công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử; đại diện 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp (đối với 

cấp xã thì mời các Trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn), Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huyện cư trú để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư 

trú đối với những người ứng cử có tên trong danh sách sơ bộ và ý kiến cử tri nơi 

công tác (nếu có)đối với người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

2. Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú 

do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy 

ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri. 

3. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư 

trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri nơi công tác (nếu 

có) đối với người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, người được thôn, tổ dân 

phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện trong 

khoản thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 theo 

quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân và tại Chương I của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
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Kỳ 4 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 09/2021/NQLT-

UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN NGÀY 15/01/2021 CỦA ỦY BAN 

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI – CHÍNH PHỦ- ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN 

TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN QUY 

TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC 

HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 

2021 – 2026 

(sau đây gọi là Nghị quyết liên tịch số 09) 

 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA ĐỂ LỰA 

CHỌN, LẬP DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐỦ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

I. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬĐẠI BIỂU 

QUỐC HỘI 

1. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba 

Điều 25, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức trong khoảng thời gian từ 

ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021.  

2. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập và chủ trì được thực hiện theo 

quy định tại Điều 48 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân. 

3. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở địa phương do Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập và chủ trì được thực hiện theo 

quy định tại Điều 49 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân. 

4. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba 

phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 Điều 57 của Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

2. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba 

Điều 26, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đối với 

hội nghị hiệp thương ở trung ương), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh) báo cáo về tình hình, 

kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư 

trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do 

có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu 

Quốc hội.  
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Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng 

số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới 

thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để 

hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định. 

2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu 

chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng 

hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 03 đến 05 

người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu 

biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội 

nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương có mặt 

tại hội nghị mới được quyền biểu quyết. 

3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng 

cử đại biểu Quốc hội (theo Mẫu số 01/BCĐBQH-MT và Mẫu số 04/BCĐBQH-MT 

kèm theo Nghị quyết này). 

4. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương và danh 

sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 57 của Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là ngày 23 

tháng 4 năm 2021. 

II. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

1. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba 

Điều 27, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng 

thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 do Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì và 

được thực hiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân. 

2. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba 

phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

2. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba 

Điều 28, Nghị quyết liên tịch số 09 quy định: 

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội 

nghị hiệp thương báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín 

nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu 
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rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được 

dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng 

số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới 

thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để 

hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định. 

2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu 

chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng 

hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 03 đến 05 

người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu 

biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội 

nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương có mặt 

tại hội nghị mới được quyền biểu quyết. 

3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT và Mẫu số 

05/BCĐBHĐND-MT kèm theo Nghị quyết này). 

4. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương và danh sách những người đủ tiêu 

chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021. 
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