
Câu 174. Lễ khai mạc cuộc bầu cử được tổ chức như thế nào? 

Khi đến giờ bắt đầu bỏ phiếu theo quy định, Tổ bầu cử phải tổ chức lễ khai 

mạc cuộc bầu cử tại phòng bỏ phiếu. 

Thành phần tham dự lễ khai mạc bao gồm: 

- Các thành viên Tổ bầu cử, những người có nhiệm vụ liên quan đến công 

tác bầu cử. 

- Đại diện cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức đoàn thể ở địa phương. 

- Đại diện cử tri là người cao tuổi, người có công với cách mạng và chức sắc 

tôn giáo trong khu vực (nếu có). 

- Cử tri đến dự lễ khai mạc. 

- Phóng viên báo, đài (nếu có). 

Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì lễ khai mạc theo trình tự sau đây: 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Đọc diễn văn khai mạc. Diễn văn khai mạc cần được chuẩn bị trang trọng, 

ngắn gọn, súc tích, nêu được mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử. 

- Đọc nội quy phòng bỏ phiếu. 

- Kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri; 

mời 02 cử tri không phải là người có tên trong danh sách người ứng cử đại biểu 

Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại đơn vị bầu cử nơi có khu vực bỏ 

phiếu chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu, sau đó niêm phong hòm phiếu chính, 

hòm phiếu phụ theo quy định. 

- Sau khi thực hiện thủ tục niêm phong hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử 

tuyên bố cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
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