
Câu 104. Cử tri đăng ký thường trú ở địa phương nhưng đi lao động, học 

tập ở địa phương khác nên thường xuyên không có mặt ở nơi thường trú 

dài ngày thì việc bảo đảm quyền bầu cử cho họ được thực hiện như thế 

nào? 

Trường hợp cử tri đã đăng ký thường trú ở địa phương, nếu đã làm thủ tục 

khai báo tạm vắng trước khi đi lao động, học tập tại địa phương khác thì được coi là 

không thường trú tại địa phương. Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi công dân đăng ký 

thường trú không ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri. Trong trường hợp này, 

công dân có quyền đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình đang 

tạm trú và thực hiện quyền bầu cử tại nơi tạm trú. 

Trường hợp cử tri trở về nơi thường trú trong khoảng thời gian từ sau khi danh 

sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì đến Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú để đề nghị được bổ sung tên vào danh 

sách cử tri và nhận Thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Trường hợp công dân đã đăng ký thường trú ở địa phương nhưng chưa làm 

thủ tục khai báo tạm vắng trước khi đi lao động, học tập tại địa phương khác thì dù 

trên thực tế đã vắng mặt dài ngày ở nơi thường trú, Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn phải 

ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri để họ thực hiện quyền bầu cử ở địa phương, 

trừ trường hợp bản thân cử tri hoặc người thân của cử tri đó đã thông báo nguyện 

vọng của cử tri về việc không tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Đồng thời cần có 

có biện pháp thông tin phù hợp để cử tri biết về việc danh sách cử tri và thực hiện 

quyền bầu cử của mình. 

 

 


