
Câu 173. Các công việc mà Tổ bầu cử cần thực hiện trong ngày bầu cử là gì? 

1. Các thành viên Tổ bầu cử phải đến trước giờ khai mạc để kiểm tra công 

tác chuẩn bị, bảo đảm thời gian khai mạc đúng giờ quy định. Việc bỏ phiếu bắt đầu 

từ 07 giờ sáng và kết thúc vào 07 giờ tối cùng ngày. Căn cứ tình hình thực tế ở địa 

phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không 

được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối 

cùng ngày. Sau khi đã kiểm tra đầy đủ các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử, Tổ 

bầu cử mới tổ chức lễ khai mạc và tiến hành việc bỏ phiếu. 

2. Tổ bầu cử tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử tại phòng bỏ phiếu. Lễ khai 

mạc phải được tổ chức trang trọng, thời gian khoảng 15 đến 20 phút, do Tổ trưởng 

Tổ bầu cử chủ trì. 

3. Tổ bầu cử tổ chức để cử tri thực hiện việc bỏ phiếu: 

- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử hộ, 

bầu cử thay. Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình Thẻ cử tri để được nhận 

phiếu bầu. 

- Khi bắt đầu việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử mời những cử tri có tên trong danh 

sách cử tri là lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người có công với 

cách mạng, chức sắc tôn giáo (nếu có) và cử tri là người cao tuổi nhất có mặt tại 

thời điểm khai mạc bỏ phiếu trước. 

- Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục. Tổ bầu cử phải thường xuyên thông 

báo, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử, thể lệ 

bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; đôn đốc cử tri tích cực thực hiện quyền và nghĩa 

vụ bầu cử của công dân; hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu và gạch phiếu bầu. 

- Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu 

cử. Nếu cử tri gạch bị nhầm hoặc bị hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác; nếu 

cử tri yêu cầu đổi phiếu bầu khác do gạch hỏng, Tổ bầu cử phải thu hồi phiếu gạch 

hỏng của cử tri, sau đó mới được phát phiếu bầu khác. Cử tri không thể tự gạch 

phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người 

gạch phiếu hộ phải đọc đầy đủ họ và tên những người ứng cử trên phiếu bầu để cử 

tri tự mình quyết định. Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi trung thực ý muốn của 

cử tri nhờ viết hộ và bảo đảm bí mật phiếu bầu. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải 

giao lại phiếu bầu cho cử tri để cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người 

khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm 

phiếu. Ngoài các trường hợp nói trên, Tổ bầu cử không được cho phép cử tri bầu 

cử thay hay bầu cử hộ cho cử tri khác. 

- Trong khi tiến hành bỏ phiếu, nếu có tình huống bất thường xảy ra làm gián 

đoạn cuộc bỏ phiếu thì Tổ trưởng Tổ bầu cử và các thành viên Tổ bầu cử phải 

nhanh chóng hội ý để kịp thời xử lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc không 

thể tự xử lý được thì phải tạm dừng cuộc bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải tiến hành niêm 



phong và quản lý chặt chẽ hòm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu liên quan khác, kịp 

thời báo cáo Ban bầu cử có liên quan để có phương án giải quyết, đồng thời phải 

có biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục tiến hành. 

- Tổ bầu cử phải chú ý đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước của Thẻ cử tri 

khi cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu; không được bỏ sót, bỏ 

lọt trường hợp cử tri đã bỏ phiếu bầu cử rồi mà chưa được đóng dấu “Đã bỏ phiếu” 

trên Thẻ cử tri; quản lý chặt chẽ số phiếu bầu cử và việc kiểm kê, kiểm tra, phân 

loại phiếu bầu. 

- Trong quá trình diễn ra việc bỏ phiếu, các thành viên Tổ bầu cử phải ân 

cần, lịch sự, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Các 

thành viên Tổ bầu cử được phân công đảm nhiệm từng công việc trong ngày bầu 

cử phải chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công và hỗ trợ thành viên khác 

hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổ bầu cử. Tổ bầu cử không được để những người 

không có nhiệm vụ vào phòng bỏ phiếu. Không ai được mang vũ khí, chất nổ, vật 

dễ cháy,... vào địa điểm bỏ phiếu. 

- Trường hợp phải sử dụng hòm phiếu phụ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử chịu 

trách nhiệm kiểm tra số lượng phiếu bầu khi phát ra cho thành viên Tổ bầu cử để 

mang theo cùng với hòm phiếu phụ đến các cử tri là người ốm đau, già yếu, khuyết 

tật; 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 

không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng; người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ; 

người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc các địa 

điểm cách ly tập trung khác và người đang bị cách ly tại nhà (nếu có); những khu 

vực bị chia cắt do thiên tai, lũ lụt, để thực hiện việc bỏ phiếu do không đến được 

phòng bỏ phiếu. Sau khi những cử tri này bỏ phiếu xong, thành viên Tổ bầu cử 

phải mang ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu. 

4. Kết thúc việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu: Sau khi đã kết thúc giờ bỏ 

phiếu theo quy định thì Tổ bầu cử mới được mở hòm phiếu để kiểm phiếu. 

5. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên khi tiến hành kiểm phiếu và lập 

biên bản kiểm phiếu: 

- Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công các thành viên Tổ bầu cử thành các nhóm 

để thực hiện việc kiểm phiếu. Đối với các Tổ bầu cử đủ số lượng thành viên để 

phân thành 04 nhóm thì phân công thực hiện như sau: Nhóm kiểm phiếu bầu cử 

đại biểu Quốc hội; nhóm kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

nhóm kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; nhóm kiểm phiếu 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

Đối với các Tổ bầu cử không đủ số lượng thành viên để phân thành 04 nhóm 

thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công các nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho phù hợp. 

- Thư ký Tổ bầu cử tiến hành lập các biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử. 


