
Câu 127: Quy định cụ thể về việc tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố gửi 

giấy mời tham dự hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

xã ở thôn, tổ dân phố.  

Thành phần mời dự hội nghị gồm:  

- Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình; 

Số lượng cử tri tham dự hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

cấp xã nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm trên 50% 

số cử tri tham dự. Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít nhất là 55 cử tri tham dự; 

- Toàn thể thành viên Ban công tác Mặt trận; 

- Trưởng thôn, Phó trưởng thôn hoặc Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; đối với phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội 

đồng nhân dân thì mời đại diện Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phường.  

Thủ tục tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

được thực hiện như sau: 

- Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì hội nghị cử tri, tuyên bố lý 

do và giới thiệu đại biểu dự hội nghị; giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị; giới thiệu 

Thư ký hội nghị để hội nghị quyết định;  

- Người chủ trì hội nghị đọc thông báo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu thành phần người của thôn, tổ dân 

phố được giới thiệu ứng cử; đọc tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 

7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân; 



- Đại diện Ban công tác Mặt trận đọc danh sách do Ban công tác Mặt trận dự kiến những 

người của thôn, tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Cử tri 

có thể giới thiệu thêm người ứng cử để hội nghị xem xét; 

- Hội nghị thảo luận về những người được giới thiệu ứng cử;  

- Hội nghị quyết định danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử của 

thôn, tổ dân phố bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ 

ba đến năm người. 

Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì Tổ kiểm phiếu đếm, tính kết 

quả biểu quyết đối với từng người.  

Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, thì phiếu tín nhiệm của cử tri phải 

đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoặc dấu của Ủy ban nhân dân 

cùng cấp. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên của những người được hội nghị cử tri dự 

kiến giới thiệu ứng cử. Nếu có nhiều người ứng cử thì ghi rõ họ và tên của những người 

ứng cử, xếp theo vần chữ cái A, B, C... Cử tri gạch tên người ứng cử mà mình không tín 

nhiệm và bỏ vào hòm phiếu.  

Người được giới thiệu ứng cử là người được trên 50% cử tri có mặt tín nhiệm; 

- Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết;  

- Hội nghị thông qua biên bản hội nghị (theo mẫu số 04/BCĐBHĐND-UBTVQH).    

 


