
Câu 84. Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử có được cử thêm chức danh Thư ký 

Ủy ban bầu cử và Thư ký Ban bầu cử để thường xuyên giúp việc cho các 

tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hay không? 

Các luật bầu cử trước đây có quy định về chức danh Thư ký Ủy ban bầu cử, 

Thư ký Ban bầu cử trong số các thành viên của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử. Tuy 

nhiên, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 

không có quy định cụ thể về chức danh này. Điều 4 của Thông tư số 01/2021/TT-

BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-20261 đã nêu rõ: Người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử chịu 

trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên tổ chức phụ 

trách bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai, tổ chức ngày bầu cử, các 

công việc tiến hành sau ngày bầu cử cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử; trong đó phân 

công một thành viên làm thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, con dấu, tổng hợp 

chung công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử và Ban bầu cử. Do đó, Ủy ban bầu cử, 

Ban bầu cử có thể phân công một Phó Trưởng ban hoặc một Ủy viên thực hiện các 

nhiệm vụ của Thư ký Ủy ban bầu cử, Thư ký Ban bầu cử trước đây mà không cần 

có chức danh riêng cho công tác này. 

 

 


