
Câu 172. Các công việc mà Tổ bầu cử cần thực hiện trước ngày bầu cử 

là gì? 

1. Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì cuộc họp phân công cụ thể cho từng thành viên 

thực hiện các công việc sau: 

- Tổ trưởng phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo hoạt động trong phòng bỏ 

phiếu và việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu. 

- Thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, phiếu bầu, con dấu, làm biên bản 

kết quả kiểm phiếu bầu cử. 

- Phân công thành viên chịu trách nhiệm về trang trí phòng bỏ phiếu, trực 

tiếp chỉ đạo hoạt động ngoài phòng bỏ phiếu và bảo đảm các điều kiện vật chất - 

kỹ thuật cho ngày bầu cử của Tổ bầu cử. 

- Phân công thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra Thẻ cử tri, đối chiếu danh 

sách cử tri, đánh dấu theo dõi số cử tri đi bầu vào danh sách cử tri, phát phiếu bầu 

đã được đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri. 

- Phân công thành viên chịu trách nhiệm hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu 

và viết phiếu bầu. 

- Phân công thành viên chịu trách nhiệm trực tại bàn gần hòm phiếu, đóng 

dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước của Thẻ cử tri khi cử tri đã bỏ phiếu bầu vào hòm 

phiếu. 

- Phân công thành viên hướng dẫn cử tri ra, vào phòng bỏ phiếu, nhận phiếu, 

viết phiếu và bỏ phiếu. 

- Phân công thành viên phụ trách công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn 

xã hội tại địa điểm bỏ phiếu. 

- Phân công thành viên đôn đốc, thông báo để các cử tri đi bỏ phiếu. 

- Các công việc khác liên quan đến công tác bầu cử. 

2. Tổ bầu cử thực hiện việc rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các loại phương tiện 

vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử, bao gồm: 

- Phòng bỏ phiếu. 

- Nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội 

và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

- Phiếu bầu bảo đảm đúng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu. 

- Các con dấu. 

- Các hòm phiếu. 

- Các biên bản, biểu mẫu của Tổ bầu cử. 



- Thành phần dự lễ khai mạc, diễn văn khai mạc và các văn phòng phẩm 

phục vụ việc bầu cử. 

- Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu, trong đó cần xác định rõ số cử tri 

là người ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể trực tiếp đi bỏ phiếu; người đang bị 

tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu 

vực bỏ phiếu riêng; người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ; người đang bị cách ly 

xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc các địa điểm cách ly tập trung 

khác và người đang bị cách ly tại nhà (nếu có); những khu vực bị chia cắt do thiên 

tai, lũ lụt để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri 

này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. 

- Các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác phục vụ cho ngày bầu cử. 

3. Quản lý phiếu bầu: Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công thành viên quản lý 

chặt chẽ số phiếu bầu. Trường hợp phát hiện phiếu bầu bị mất thì Tổ bầu cử phải 

báo cáo ngay Ban bầu cử để có biện pháp xử lý kịp thời. 

 


