
Câu 180. Việc xử lý đối với một số tình huống đặc biệt có thể phát sinh 

trước, trong và sau ngày bầu cử được thực hiện như thế nào? 

- Trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở địa phương trong thời gian gần 

đến ngày bầu cử, thì Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn phương án tổ chức bầu 

cử đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trên tinh thần là địa 

phương chủ động xây dựng các phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu 

phụ và phiếu bầu cử đến cho những cử tri bị ảnh hưởng do mắc bệnh hoặc do phải 

cách ly để họ nhận phiếu bầu cử và thực hiện việc bầu cử. Đồng thời, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 

- Trường hợp xảy ra mưa lũ, thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia 

cắt dẫn đến cử tri không thể đi đến các phòng bỏ phiếu thì Ủy ban bầu cử các cấp 

chỉ đạo Tổ bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và 

phiếu bầu cử đến giúp những cử tri này nhận phiếu bầu cử và thực hiện việc bầu 

cử. 

- Trong trường hợp các tình huống phát sinh trên đã được các cơ quan có thẩm 

quyền ở địa phường giải quyết nhưng không thể xử lý được, do vượt quá thẩm 

quyền thì Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh báo cáo Hội động bầu cử quốc gia xem xét, 

quyết định phương án tổ chức bầu cử tại các khu vực này. 

 


