
Câu 103. Cử tri là người di cư tự do, chưa đăng ký thường trú hoặc tạm 

trú tại địa phương thì có quyền tham gia bầu cử đại biểu ở cấp nào? 

Về nguyên tắc, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách 

cử tri và được phát Thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử. Mỗi công dân chỉ được ghi 

tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Trên thực tế, ở một 

số địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang có một số lượng khá lớn 

người di cư tự do sinh sống thực tế trên địa bàn nhưng chưa thể hoàn thành thủ tục 

đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa 

phương do nhiều lý do khác nhau (ví dụ như chưa có chỗ ở hợp pháp, chưa hoàn 

thành thủ tục hành chính hoặc không thực hiện việc đăng ký do không hiểu luật…). 

Do đó, để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri là người di cư tự do, tránh gây phiền hà 

cho cử tri trong việc thực hiện quyền cơ bản của công dân, thì theo hướng dẫn của 

Hội đồng bầu cử quốc gia từ cuộc bầu cử năm 2016, Ủy ban nhân dân cấp xã cần 

thông tin cho cử tri trên địa bàn biết về cách thức thực hiện quyền bầu cử và việc lập 

danh sách cử tri để cử tri quyết định nơi mình đăng ký thực hiện quyền bầu cử (có 

thể là trở về nơi họ đang đăng ký thường trú hoặc tạm trú). Trường hợp cử tri vẫn có 

nguyện vọng được thực hiện việc bầu cử tại địa phương nơi họ đang thực tế sinh 

sống thì địa phương tạo điều kiện để ghi tên những cử tri này vào danh sách cử tri 

của khu vực bỏ phiếu tương ứng nơi họ đang thực tế sinh sống và thực hiện quyền 

bầu cử như đối với cử tri là người tạm trú, có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 

tháng (do không có cơ sở để xác định thời gian bắt đầu cư trú tại địa phương). 

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký 

thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được 

xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn. 

 

 


