
BẠN CẦN BIẾT: 

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với  

người ứng cử đại biểu Quốc hội  

 

* Điều 44 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân năm 2015 quy định về hội nghị cử tri như sau: 

1. Hội nghị cử tri ở xã, phường, thị trấn được tổ chức tại thôn, tổ dân phố 

nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú thường xuyên 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. 

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới 

thiệu người ứng cử được mời tham dự hội nghị này. 

2. Hội nghị cử tri ở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã 

hội do ban lãnh đạo tổ chức triệu tập và chủ trì; hội nghị cử tri ở cơ quan nhà 

nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị triệu tập và 

chủ trì; hội nghị cử tri ở đơn vị vũ trang nhân dân là hội nghị quân nhân do lãnh, 

đạo, chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì. 

Người ứng cử đại biểu Quốc hội được mời tham dự hội nghị này. 

3. Tại hội nghị cử tri, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc 

hội, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội bằng 

cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của hội nghị. 

4. Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội 

phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị. Biên 

bản hội nghị cử tri tại nơi cư trú lấy ý kiến về người do cơ quan, tổ chức, đơn vị 

ở trung ương giới thiệu ứng cử được gửi đến Ban thường trực Ủy ban trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người tự ứng 

cử, người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử được gửi 

đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 

* Điều 21 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- 

CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

về 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 hướng 

dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội như 

sau: 



  

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 

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./. 
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