
Câu 67. Ban bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn nào? 

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp xã có chung những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các Tổ bầu cử thuộc 

đơn vị bầu cử. 

2. Kiểm tra, đôn đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh 

sách những người ứng cử ở các Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử. 

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu 

cử ở các phòng bỏ phiếu. 

4. Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử chậm nhất là 

15 ngày trước ngày bầu cử. 

5. Nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các Tổ 

bầu cử; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử. 

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của các 

Tổ bầu cử và khiếu nại, tố cáo về bầu cử do các Tổ bầu cử chuyển đến; nhận và 

chuyển đến Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu 

Quốc hội; nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cử tương ứng khiếu nại, tố cáo về người 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

7. Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu của 

Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử cùng cấp. 

8. Chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội đến Ủy ban bầu cử ở 

tỉnh; chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ủy ban bầu 

cử cùng cấp. 

9. Tổ chức thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại (nếu có). 

 

 


