
Câu 1.  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa chính trị như thế nào? 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những 

quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương 

thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền 

lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong 

bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to 

lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 

COVID-19. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra 

sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với 

công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri 

phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng 

đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, 

củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do 

Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 


