
Câu 177. Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào? 

Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu 

cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử 

đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được 

đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài 

danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong 

phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử 

(không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu. 

Trường hợp có phiếu gạch chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang nhưng 

gạch hết họ và tên của người ứng cử thì vẫn được tính là phiếu hợp lệ. 

Trường hợp người ứng cử có hai tên (tên khai sinh, tên thường gọi) hoặc có 

chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo, nếu cử tri không tín nhiệm người này, 

thì cần hướng dẫn cho cử tri gạch tất cả tên khai sinh, tên thường gọi hoặc chức vị, 

pháp danh, pháp hiệu tôn giáo của ứng cử viên đó. Tuy nhiên, trường hợp cử tri 

chỉ gạch một dòng tên khai sinh hoặc tên thường gọi; chỉ gạch một dòng tên khai 

sinh hoặc một dòng có chức vị, pháp danh, pháp hiệu (đối với chức sắc tôn giáo) 

thì phiếu bầu đó vẫn được tính là hợp lệ. 

Trường hợp bên cạnh họ và tên của người ứng cử có cả ngày tháng năm sinh 

đặt trong ngoặc đơn do có sự giống nhau cả họ, tên và tên đệm, nếu cử tri không 

tín nhiệm người này thì cần hướng dẫn cho cử tri gạch hết cả họ và tên và ngày 

tháng năm sinh đặt trong ngoặc đơn. Tuy nhiên, nếu cử tri chỉ gạch họ và tên mà 

không gạch ngày tháng năm sinh đặt trong ngoặc đơn thì phiếu bầu đó vẫn được 

tính là hợp lệ. 

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. 

 


