
Câu 121. Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?  

1. Đối với hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội: 

Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử 

của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng 

vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc 

hội. 

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tiếp 

nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn 

vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa 

phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo 

quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì Hội 

đồng bầu cử quốc gia chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt 

và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 

đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban bầu 

cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuyển 01 bộ hồ sơ ứng cử của người 

được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương đến Hội 

đồng bầu cử quốc gia và chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm 

tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử 

tại địa phương đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để 

đưa vào danh sách hiệp thương. 

2. Đối với hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: 

Ủy ban bầu cử ở cấp nào thì có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người 

được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) giới 

thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó. 

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người tự ứng cử, người được cơ 

quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nếu thấy hợp lệ 

theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì 

Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản 

kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương. 

 

 


