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LAI CHÂU -2021

1.Hnuz bâux cưv
HNUZ 23 HLI 5 SHÔNG 2021
2. Cưv tri
- Cưv tri zos tus nênhs tâu vax huôv bâux
cưv. Tiz nênhs têz qơưs Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, xav txix hnuz bâux cưv tâu
fuô, txâuk 18 shông tror sâuv thiêz muôx
txâuk vax huôv trơưk tus chai mak tâu vax
huôv bâux cưv.
- Iz lênhx nênhs tsuôk tâu sâu iz jias bê
ntơưv cưv tri (qơư zuk nhoz lok sis kêr nhoz).
- Bê chor cưv tri tâu sâu đai ntơưv trụ sở Uỷ
ban nhân dân phường, xã, thị trấn thiêz chor
qơư tâu chai tso ntơưr, uô cê ntơư kria trâu
cxuô lênhx cxuô tus pâuz chor cưv tri thiêz đai
ntâuz ntơưr chia pêx xênhv yuôx saiz.
3. Chor nênhs tsis tâu sâu bê hâur ntơưr
zos cưv tri
Nênhs tsis tâu vax huôv bâux cưv zos tsuv
Toà án nhân dân xav cêr cxâuv, tus nênhs tsuv
cêr cxâuv trâus tuô tsênhv tok hnuz nhôngs,
nênhs tsênhv cơư uô zuôx fuôz, nênhs tsis trêv
truôv tis mênhx pêv mak tis tâu sâu bê hâur
ntâuz ntơưr chor cưv tri. Tsis chia muôx bê lok
sis sâu nzir bê zos cưv tri tâu uô trơưk Khuz 30
tus chai bâux cưv đaiv biêuv Quốc hội thiêz
đaiv biêuv Hội đồng nhân dân.
4. Tus chai tso ntơưr
- Iz lênhx nênhs tâu vax huôv tso 01 đaiv
ntơưr bâux đaiv biêuv Quốc hội thiêz tso 01
đaiv ntơưr bâux đaiv biêuv Hội đồng nhân dân.

- Cưv tri chiv chir muk bâux cưv, tsis tâu
thor lưv tus muk bâux hlôngr. Nhoz ly tus tưs
sâu tsis tâu ntơưr mak thor lưv tus paz sâu tiav
sis zuk tsuv gra ntơưr muk tso hâur thôngz;
tus nênhs paz sâu tsis tâu kria lưv tus pâuz zuk
đaiv ntơưr cưv tri. Zos cưv tri chês tơư muk
tsis tâuk cêr mak thor lưv tus gra ntơưr muk
tso hâur thôngz. Zos cưv tri muôx moz, lâuk,
tsis jông têk tơư muk tsis tâuk ntơưv qơư tso
ntơưr thiêz lưv tus tâu tus chai tso cêr mak
Tổ bâux cưv gra thôngz thiêz ntơưr bâux cưv
muk txos tsêr, qơư tsênhv kho moz ntơưv cưv
tri chia cưv tri lênhk ntơưr thiêz bâux cưv.
- Thâuv bâux cưv tsuv gra đaiv thev cưv tri.
- Thâuv cưv tri sâu đaiv ntơưr bâux, tsis
puz lênhx tưs saiz, hais hur si Tổ Bâux cưv.
Zos sâu zuôv cêr, cưv tri tâu vax huôv pâur
đuô ntơưr yiêz.
- Thâuv cưv tri tso ntơưr tas, Tổ bâux cưv
ntâuk dâur “tưz tso ntơưr tas” trâu đaiv thev
cưv tri.
- Cxuô lênhx cxuô tus tsuv uô trơưk tus chai
hâur qơư tso ntơưr.
5. Six hơưv tuôx tso ntơưr
Tuôx tso ntơưr tâu piz txix 07 tênhr tsôngr
taik cik txos 07 tênhr tsôngr tsâuk ntux hnuz
23 hli 5 shông 2021.
Cux xav trơưk ntơưv yênhx kror qơư, Tổ
bâux cưv tâu vax huôv tso cêr tso ntơưr bâux
cưv nzor đuô tiav sis tsis đhâu 05 tênhr tsôngr
pov cêr lok suôx câuv hlis đuô tiav sis tsis
ddhaau 09 tênhr tsôngr tsâuk ntux hnuz 23 hli
5 shông 2021.

6. Ntơưr tsis huv chai
- Ntơưr tsis jông ly Tổ bâux cưv phaiz;
- Ntơưr tsis muôx dâur ntơưv Tổ bâux cưv;
- Ntơưr chia tiz nênhs bâux cưv ntâu đuô
chor đaiv biêuv tâu bâux cưv xair tâu ntơưv
qơư bâux cưv;
- Ntơưr cêk tas hur si chor bê nênhs ưngr cưv;
- Đaiv ntơưr sâu nzir lưv tus luz bê đrâuv
chor nênhs tưz muôx bê ưngr cưv lok sis ntơưr
sâu lưv zav.
7. Tus chai tso ntơưr
Zos cưv tri tsis thôngx ziv tus nênhs ưngr
cưv tưs mak muôz chưx mêv cêk hur luz xênhv
thiêz bê tus nênhs ưngr cưv ntơư ( nhoz ly cêk
fuô đaz luz xênhv thiêz luz bê tus nênhs ưngr
cưv); tsis tâu sâu khênhx vox, tsis sâu nzir iz
zav đaz tsi sâuv đaiv ntơưr bâux, tsis sâu nzir
lưv tus luz bê tsuôk bâux chor nênhs tưz muôx
bê hâur ntơưr; tsis bâux nzir đhâu chor nênhs
tưz muôx bê hâur ntơưr bâux; tsis tâu tso ntơưr
đơưz ntơưv chor nênhs ưngr cưv ( nhoz ly tsis
cêk iz tus tưs luz bê) lok sis cêk hur si chor bê
nênhs ưngr cưv hâur ntơưr bâux.
8. Tus nênhs tsis tâu ưngr cưv đaiv biêuv
Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân
- Nênhs tsuv txiar txiv tsis muôx vax huôv
ưngr cưv trơưk tus chai ntơưv Toà án nhân dân
tưz xav cxâuv, nênhs tsênhv cơư uô zuôx fuôz,
nênhs trêv truôv tsis mênhx pêv.
- Nênhs tsênhv cxinhz yuôx cêr cxâuv
- Nênhs tsênhv trik cêr cxâuv, tus chai tưz
fuô txiar txiv cêr cxâuv ntơưv Toà án nhân dân.
-Tus nênhs tưz trik tas cêr cxâuv trơưk tus

chai fuô ntơưv Toà án nhân dân tiav sis tsis tâu
tso chai.
- Nênhs tsênhv trâus bluô cêr cxâuv chox
muk nhoz trâu qơư choz kria lok sis tsênhv
chov zinhk zax zinhz lok sis tâu xã, phường,
thị trấn car saiz.
9. Tus chai, six hơưv thiêz têx hâux lưv
txưr gruô hu bâux cưv
a) Tus chai chox bâux cưv
- Cêr chox bâux cưv tâu fuô chox côngz
fênhx, lênhx tưs cux pâuz, trơưk đraiv tus chai,
car poz tsis muôx nênhs ruôr hiav.
- Tus nênhs ưngr cưv kror qơư tưs mak tâu
vax huôv gruô hu bâux cưv ntơưv kror qơư
bâux cưv ntơư.
- Chor tổ chức tâu zok hâux lưv car saiz thiêz
chor tổ bâux cưv tis tâu gruô hu cưv tri paz tso
ntơưr trâu tus nênhs ưngr cưv.
b) Six hơưv gruô hu bâux cưv
Six hơưv gruô hu bâux cưv tâu xav txix hnuz
tưz fuô tơưv chor nênhs ưngr cưv thiêz suôx
câuv uô ntêx bâux cưv 24 tênhr tsôngr.

c) Tus chai gruô hu bâux cưv
- Muk njiz chuôs cưv tri hâur jias cơưv hội
nghị njiz cưv tri ntơư kror qơư zuk ưngr cưv.
- Đhâu piar sâuv xor tôngx chuô.
d) Têx hâux lưv txưr gruô hu bâux cưv
- Nzaz thâuv bâux cưv chia hais chuôr tus cêr
tus chai lok sis ruôr luz côngz mênhx, vax huôv
ntơưv tổ chức, lưv tus.
- Nzaz tâu zuk vax huôv, uô nov hâu chox lưv
tus bâux cưv trâu zuk tus khênhx.
- Nzaz gruô hu cêr bâux cưv chia gruô hu tiz
nênhs hâur zuk têz qơưs thiêz têz qơưs đrâuv
paz nhiêx txias trâu tổ chức, lưv tus.
- Muôz chuôz zinhx chuôz tav đas nziak lok
sis nhiêx txias trâu cưv tri paz tso ntơưr trâu zuk
tus khênhx./.
Chịu trách nhiệm xuất bản
Lê Thanh Hải
Giám đốc Sở Tư pháp
Biên tập:
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
Giấy phép xuất bản số: 06/GP-STTTT, do Sở
Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp
ngày 25/02/2021. In 15.000 tờ, khổ 29,7 x 21
cm tại Trung tâm dịch vụ thương mại quảng cáo
và in ấn Nhật Nam. Địa chỉ: Phường Tân phong
– Tp Lai Châu – Lai Châu: ĐT: 0848008999.
Email: congtyinnhatnam@gmail.com
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2021.

TÀI LIỆU PHÁT MIỄN PHÍ

UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ TƯ PHÁP
*

PỨNG KHU CẦN HỤ
MÁ BẦU CỬ ĐẠI BIỂUQUỐC HỘI KHÓA SÍP
SÍ CÁNH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHU CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

LAI CHÂU -2021

1.Mự bầu cử
CHỦ NHẬT, MỰ 23 BƯƠN 5 PI 2021
2. Cử tri
- Cử tri lò cốn mí quyền bầu cử. Công dân
mướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
nặp họt mự bầu cử đảy công bố, pó 18 pi
khửn nưa cánh mí pó chu khu men toi quy
định khong pháp luật má bầu cử cọ mí quyền
bầu cử.
- Mỏi công dân đảy tẻm mai chư khảu danh
sách cử tri nưng (dú bón chảu kin dú hứ cọ
bón tạm dú).
- Danh sách cử tri đảy tẻm mai dú trụ sở Ủy
ban nhân dân phường, xã, thị trấn cắp dú pứng
bón phốc phiếu, Pọm nặn tống páo tua quảng
danh sách cử tri vạy hảư dân mướng kiểm tra
bấng đu..
3. Pứng cốn báu đảy tẻm mai chư khảu
sách cử tri
Cốn đang chọ tước quyền bầu cử toi bản án,
quyết định khong Tòa án, cốn chọ kết án tử
hình đang cuông gian thả hành án, cốn đang
chấp nắm án phạt tù báu đảy hưởng án treo, lò
báu đảy tẻm mai chư chảu khảu danh sách cử
tri. Vịa váng chư hứ cọ tẻm tứm tén chư khảu
danh sách cử tri đảy nắm dẹt toi khu 30 Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội cánh đại biểu Hội
đồng nhân dân.
4. Luống pun phốc phiếu
- Mỏi cử tri mí quyền phốc phiếu nưng bầu
đại biểu Quốc hội cánh phốc phiếu nưng bầu

đại biểu Hội đồng nhân dân châng piếng tó cắp
mỏi cấp Hội đồng nhân dân.
- Chảu tô Cử tri há pay bầu cử, báu đảy nhớ
cốn ứn pay bầu cử piến. Va cử tri báu hụ tẻm
sáư phiếu bầu lò nhờ cốn ứn tẻm hảư, chảu lò
cốn phốc phiếu; cốn tẻm hảư cần xuôn dằm
phiếu bầu hảư cử tri. Va cử tri pưa lắm mo chọ
hản ngoi, pên pỉa.. báu phốc phiếu đảy lò nhờ
cốn ứn phốc phiếu sáư hóm phiếu hảư. Va cử
tri chọ chiếp sảy, thảu ké hảo héng yếu bang,
lăm mo báu siểng, báu má cá phòng phốc
phiếu đảy cánh pứng cốn ứn do Luật định, Tổ
bầu cử cọ âu hóm phiếu nọi cánh phiếu bầu
má họt tạu bón dú, bón dau da khong cử tri
vạy hảư cử tri nhẳn phiếu bầu nhại khảu vịa
bấu cử.
- Chớ bầu cử cần xuất trính thẻ cử tri.
- Chớ cử tri tẻm phiếu bầu, báu hảư cốn ứn
hên, nặp têng cá cốn cuông Tổ bầu cử. Va tẻm
báu men, cử tri mí quyền lẹ phiếu bầu ứn.
- Chớ cử tri phốc phiếu Mộn lẹo, Tổ bầu cử
mí trách nhiệm nhăm dấu “phốc phiếu mộn”
sáư thẻ cử tri.
- Chu cốn cần chấp nắm toi luống pun
khong phòng phốc phiếu.
5. Dan Phốc phiếu
Vịa phốc phiếu cần đảy nắm dệt lấng, nhại
khảu té chết chớ tứn chạu họt chết chớ hua
căm mự 23 bơn 5 pi 2021.
Bấng đu sáư địa phương, Tổ bầu cử mí thể
quyết định nhại khảu vịa phốc chạu hơn há va
báu đảy phốc cón 05 chớ tứn chạu hứ cọ mộn

sài hơn há va báu đảy sài hơn 09 căm cuông mự
23 bơn 5 pi 2021.
6. Phiếu bầu báu chọp khọ
- Phiếu báu toi mẫu quy định do Tổ bầu cử
phát ók;
- Phiếu báu đảy nhăm dấu khongTổ bầu cử;
- Phiếu tẻm mai số cốn đảy bầu lai hơn số
đại biểu đảy bầu đảy pun ók hảư đơn vị bầu cử;
- Phiếu gạch xóa miết chư pứng cốn ứng cử;
- Phiếu tẻm chư cốn dú nọ danh sách pứng
cốn ứng cử hứ cọ phiếu tẻm tứm nang khám ứn.
7. Luống phốc phiếu
Va cử tri báu tín nhiệm cốn ứng cử đaư lò
gạch sư pay miết tếng cá họ, chư cốn ứng cử
nặn (gạch chốn khửn hàng tẻm họ cánh chư cốn
ứng cử); báu tẻm ỏm sáư họ chư, báu tẻm mai
sáư phiếu bầu; báu đảy tẻm tứm, báu đảy tẻm
chư cốn dú nọ danh sách ứng cử sáư phiếu bầu;
báu bầu cai số đại biểu đảy pun ók cuông phiếu
bầu; báu đảy âu vạy nguyên phiếu bầu đối cắp
phiếu bầu mí số cốn ứng cử sứa ók báu gạch
chư cốn ứng cử đaư) hứ cọ gạch miết số cốn
ứng cử cuông phiếu bầu.
8. Pứng cốn báu đảy ứng cử đại biểu Quốc
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
- Cốn đang chọ tước quyền ứng cử toi bản
án, quyết định khong Tòa án, cốn đang chấp
nắm án phạt tù.
- Cốn đang chọ khởi tố bị can.
- Cốn đang chấp nắm bản án, quyết định hình
sự khongTòa án.
- Cốn chấp nắm mộn bản án, quyết định hình sự
khong Tòa án há va báu hê đảy váng sia án tích.

- Cốn đang chấp nắm vịa phạt gấn cánh âu
khảu cơ sở giáo dục, âu khảu cơ sở váng nghiện
hứ cọ chọ bó son dú xã, phường, thị trấn.
9. Luống pun, dan chớ, luống dệt cánh
pứng nang vịa báu đảy dệt, chọ cấm cuông
púc chứa bầu cử
a) Luống pun púc chứa bầu cử
- Vịa púc chứa bầu cử đảy nhại khảu dệt dân
chủ, chu cốn đảy hụ, châng piến, men toi pháp
luật, nhanạ pao tiêng an bản khuống.
- Cốn ứng cử dú đơn vị bầu cử đaư lò nắm
dệt vịa púc chứa bầu cử dú đơn vị bầu cử nặn.
- Pứng tổ chức bấng đu bầu cử cánh thành
viên khong tổ chức nị báu đảy púc chứa hảư
cốn ứng cử.
b) Nhám nhại khảu púc chứa bầu cử
Nhám púc chứa báu cử đảy nhại khảu dệt mự
công bố danh sách chính thức pứng cốn ứng cử
cắp mộn khảu cón dan chớ chí nhại khảu phốc
phiếu mự nưng, lò 24 chớ đồng hồ.

c) Luống púc chứa bầu cử
- Pọ nả cử tri dú hội nghị pọ nả cử tri nẳng
địa phương bón chảu ứng cử.
- Lông cai phóng đài, ty vi, báo chí
d) pứng nang vịa chọ cấm báu đảy dệt
cuông chớ púc chứa bầu cử
- Bấng đu sáư púc chứa bầu cử vạy chiến páo
phít phép cắp Hiến pháp cánh pháp luật hứ cọ
dệt kém hại họt danh dự, uy tín, quyền, lợi ích
hợp pháp khong tổ chức, cá nhân ứn.
-Nhọng ảng sáư chức vụ, quyền hạn mí nang
khám lông cai báo đài cuông púc bầu cử.
- Bấng đu sáư vịa púc chứa bầu cử vạy niếu
chứa luống choi dưa, cóp hốm cuông mướng
cánh nọ mướng hảư tổ chức, cá nhân mình.
- Sủ dống, nhốm, hảư, choi dưa ngấn, chương
khong vạy khé ha cử tri phốc phiếu hảư chảu./.
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1. Ngày bầu cử
CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2021
2. Cử tri
- Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tính
đến ngày bầu cử được công bố, đủ 18 tuổi trở
lên và có đủ các điều kiện theo quy định của
pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
- Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh
sách cử tri (ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú).
- Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở Ủy
ban nhân dân phường, xã, thị trấn và tại những
địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng
thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc
niêm yết để Nhân dân kiểm tra.
3. Những người không được ghi tên vào
danh sách cử tri
Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án,
quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật,
người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ
thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù
mà không được hưởng án treo, người mất năng
lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào
danh sách cử tri. Việc xóa tên hoặc bổ sung tên
vào danh sách cử tri được thực hiện theo Điều
30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân.
4. Nguyên tắc bỏ phiếu
- Mỗi cử tri có quyền bỏ 01 phiếu bầu đại
biểu Quốc hội và bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Hội

đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng
nhân dân.
- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được
nhờ người khác bầu cử thay. Trường hợp cử tri
không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người
khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu;
người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu
của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không
tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu
vào thùng phiếu. Nếu cử tri ốm đau, già yếu,
khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được
và những trường hợp khác do Luật định thì Tổ
bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến
chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu
bầu và thực hiện việc bầu cử.
- Khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.
- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được
xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Nếu viết hỏng,
cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.
- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách
nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.
- Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ
phiếu.
5 Thời gian bỏ phiếu
Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục,
bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối ngày 23
tháng 5 năm 2021.
Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể
quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn
nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết
thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ
tối ngày 23 tháng 5 năm 2021.

6. Phiếu bầu không hợp lệ
- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu
cử phát ra;
- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;
- Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số
lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị
bầu cử;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách
những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội
dung khác.
7. Cách thức bỏ phiếu
Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào
thì gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử
đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng
cử); không khoanh tròn, không được đánh dấu
trên phiếu bầu; không được viết thêm, không
được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào
phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn
định trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu
bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử
(không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất
cả người ứng cử trong phiếu bầu.
8. Những trường hợp không được ứng cử
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
- Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản
án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp
luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị
hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị khởi tố bị can.
- Người đang chấp hành bản án, quyết định
hình sự của Tòa án.
- Người đã chấp hành xong bản án, quyết định
hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

- Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào
cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã,
phường, thị trấn.
9. Nguyên tắc, thời gian, hình thức và những
hành vi bị cấm trong vận động bầu cử
a) Nguyên tắc vận động bầu cử
- Việc vận động bầu cử được tiến hành dân
chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội.
- Người ứng cử ở đơn vị bầu cử nào thì thực
hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.
- Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên
của các tổ chức này không được vận động cho
người ứng cử.
b) Thời gian tiến hành vận động bầu cử
Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ
ngày công bố danh sách chính thức những người
ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ
phiếu 24 giờ.
c) Hình thức vận động bầu cử
- Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp
xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử.

- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
d) Những hành vi bị cấm trong vận động
bầu cử
- Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền
trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại
đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích
hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác.
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng
phương tiện thông tin đại chúng trong vận động
bầu cử.
- Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài
trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho
tổ chức, cá nhân mình.
- Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài
sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc
cử tri./.
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FUÔ TƠƯV IZ CXIA CÊR CHAI LOK BÂUX CƯV
QUỐC HỘI FUÔ XV THIÊZ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CXUÔ CẤP NTU SHÔNG 2021-2026
BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Bâux cưv đaiv biêuv Quốc hội thiêz
đaiv biêuv Hội đồng nhân dân trơưk txox
cêr chai ly chak?

4. Tus chai tso cêr zos đaiv biêuv Quốc
hội fuô XV

Trơưk tus chai fuô ntơưv Khuz 1cêr chai
bâux cưv đaiv biêuv Quốc Hội thiêz đaiv
biêuv Hội Đồng nhân dân tâu nthuôr kria sơưr
đơưk pâuz, côngz fênhx, chiv chir gra ntơưr
muk tso hâur thôngz.

Tus nênhs ưngr cưv đaiv biểv Quốc hội
tsuv car poz muôx txâuk ntơưv tus chai đaiv
biêuv Quốc hội, nhoz ly: Iz siêz uô trơưk têz
qơưs, Pêx xênhv thiêz cêr chai, sir jos paz
max viv luz têz luz qơưs, pêx xênhv tâu jông,
têz qơưs muôx jos, tiz nênhs muôx vax huôv,
côngz fênhx, zos tiz nênhs chox luz siêz ndax
ndênhk, tas siêz tas njưk, uô trơưk jông cêr
chai têz qơưs; zos tiz nênhs Việt nam. Cơưv
pâuz ntâuz ntơưr, muôx txâuk pênhr xưv, đas
jos, muôx tsưr ziv uô côngz xưv thiêz tâu pêx
xênhv njênhs chia uô chor hâux lưv ntơưv
đaiv biêuv Quốc hội. Pâuz paz max pêx xênhv,
mlôngs pêx xênhv hais, tâu pêx xênhv nhiav
yuô. Muôx txâuk pênhr xưv uô chor hâux lưv
ntơưv Quốc hội.

2. Tiz nênhs Việt Nam muôx vax huôv muk
bâux thâuv pês tsơưs shông?
Trơưk tus chai fuô ntơưv Khuz 2 cêr chai
bâux cưv đậi biêuv Quốc hội thiêz Hội đồng
nhân dân, xav txix hnuz bâux cưv tâu fuô tơưv
tơưv, tiz nênhs têz qơưs Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam pur câuv ziv shông tâu vax
huôv muk bâux cưv?
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3. Tiz nênhs Việt Nam muôx vax huôv
ứng cử nhoz hâur Quốc hội, Hội đồng nhân
dân cxuô cấp thâuv pês tsơưs shông?
Trơưk tus chai ntơưv Khuz 2 cêr chai bâux
cưv đaiv biêuv Quốc hội thiêz Hội đồng nhân
dân, xav txix hnuz bâux cưv tâu fuô tơưv, tiz
nênhs têz qơưs Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam pur nênhs gâuv shông tror sâuv tâu vax
huôv ứng cử muk nhoz Quốc hội, Hội đồng
nhân dân cxuô cấp trơưk tus chai bâux cưv
đaiv biêuv Quốc hội thiêz đại biêuv Hội đồng
nhân dân.

* Tus chai hais hur si

Tus nênhs ưngr cưv đaiv biêuv Quốc hội
tsênhv uô côngz xưv nhoz chor cơ quan
Têz qơưs, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị
sự nghiệp công lập, doanh nghiệp têz qơưs
hais hur si tsuv zos cán bộ, công chức, viên
chức, nênhs uô tâu hâux lưv jông; chox luz
siêz truôx đrinhk; muôx pênhr xưv uô tâu cêr
côngz xưv, zos cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức tsis tâu uô têx hâux lưv têz zơưs tsis
tso cêr. Tsis tso chor nênhs muôx luz siêz tsis

ndax, nzaz ntơư muk uô côngz xưv têz qơưs,
xar uô trâu zuk tus khênhx; muôx luz siêz paz
zuk chor nênhs, hais tsis mlôngs, tsis thôngz
xar, tsênhv tsuv cxinhz yuôx viv uô zuôv cêr
chai; tus nênhs uô thơưx cơ quan tổ chức chia
muôx nênhs cxâuv nox nhiêx txis zuôv chai,
uô foz xuôv nhiêx txias, chuôz zinhx chuôz
tav têz qơưs, uô pôngz thôngx siêz; chor
nênhs uô cxâuv tus chai sôr 126-QĐ/TW hnuz
28/02/2018 ntơưv Bộ chính trị lok sis têx cêr
chai tsis tâu tâu mênhx fêv. Tsênhr tênhv chia
chor nênhs tsis tsiv nhos, muôz nhiêx txiês
zuôr muk nhoz hâur Quốc hội.
5. Tus chai tso cêr zos đaiv biêuv Hội
đồng nhân dân cxuô cấp shông 2021-2026
* Tus chai hais hur si:
Tus nênhs ưngr cưv đaiv biêuv Hội đồng
nhân dân tsuv car poz muôx txâuk têx hâux lưv

ntơưv Hội đồng nhân dân trơưk tus chai ntơưv
nov hâu, nhoz ly: Iz siêz uô trơưk Têz qơưs, Pêx
xênhv thiêz cêr chai, sir jos paz max viv luz têz
luz qơưs chia pêx xênhv tâu jông, têz qơưs muôx
jos, pêx xênhv muôx vax huôv, côngz fênhx, zos
tiz nênhs chox luz siêz ndax ndênhk, tas siêz tas
njưk, uô trơưk jông cêr chai têz qơưs; siêz truôx
đrinhk, phax tar têx cêr nox nhiêx zuôv chai, uô
foz xuôv, têx tsưr ziv tsis thôngx siêz. Tsis paz
max lax pêx xênhv thiêz cxuô cêr uô zuôv chai.
Zos tus nênhs cơưv pâuz ntâuz ntơưr, muôx đas
jos, pênhr xưv chox tuôr cêr côngz xưv thiêz
zos tus nênhs uô trâu pêx xênhv njênhs; muôx
txâuk pênhr xưv uô chor hâux lưv ntơưv Hội
đồng nhân dân. Pâuz thôngx siêz, paz max pêx
xênhv, mlôngs têx cêr khov ntơưv pêx xênhv,
tâu pêx xênhv nhiav yuô.
Tus nênhs ưngr cưv đaiv biêuv Hội đồng
nhân dân cxuô cấp tsênhv uô côngz xưv nhoz
cơ quan têz qơưs, tổ chức chính trị - xã hội, đơn
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp têz qơưs
hais hur si zos cán bộ, công chức, viên chức,
nênhs uô tâu jông hâux lưv; muôx siêz truôx
đrinhk; muôx pênhr xưv chox tuôr cêr côngz
xưv yuôx saiz, muôx tsưr ziv chox tuôr chor
hâux lưv zuôr tâu zok; zos cán bộ, đảng viên
uô tsov iar, tsis uô zuôv têx hâux lưv ntơưv cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức tsis tâu tso
cêr uô.

Tsis tso chor nênhs muôx luz siêz tsis ndax,
nzaz ntơư muk uô côngz xưv têz qơưs, xar uô
trâu zuk tus khênhx; muôx luz siêz paz zuk chor
nênhs, hais tsis mlôngs, tsis thôngz xar, tsênhv
tsuv cxinhz yuôx viv uô zuôv cêr chai; tus nênhs
uô thơưx cơ quan tổ chức chia muôx nênhs
cxâuv nox nhiêx txis zuôv chai, uô foz xuôv
nhiêx txias, chuôz zinhx chuôz tav têz qơưs,
uô pôngz thôngx siêz; chor nênhs uô cxâuv tus
chai sôr 126-QĐ/TW hnuz 28/02/2018 ntơưv
Bộ chính trị lok sis têx cêr chai tsis tâu mênhx
fêv. Tsênhr tênhv tsis tso chor nênhs tsis tsiv
nhos, nênhs muôz nhiêx zuôr muk nhoz hâur
Hội đồng nhân dân cxuô cấp.
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SÁO HỤ
SỐ NƯNG QUY ĐỊNH MÁ BẦU CỬ
QUỐC HỘI KHÓA SÍP SÍ CÁNH HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN CHU CẤP
NHIỆM KỲ 2021-2026
BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Vịa bầu cử đại biểu Quốc hội cánh đại
biểu Hội đồng nhân dân đảy nhại khảu nắm
dệt toi luống pun đaư?
Toi quy định dú khu 1 Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội cánh đại biểu Hội đồng nhân dân, vịa
bầu cử đại biểu Quốc hội cánh đại biểu Hội đồng
nhân dân đảy nhại khảu nắm dệt toi luống pun
châng piếng cánh phốc phiếu.
2. Công dân Việt Nam mí quyền bầu cử chớ
đảy to đaư pi?
Toi quy định dú khu 2 Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội cánh đại biểu Hội đồng nhân dân, nặp
họt mự bầu cử đảy công bố, công dân mướng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam no síp pét
pi khửn nưa mí quyền bầu cử.
3. Công dân Việt Nam mí quyền ứng cử
khảu Quốc hội, Hội đồng nhân dân chu cấp
chớ đảy to đaư pi?
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Toi quy định dú khu 2 Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội cánh đại biểu Hội đồng nhân dân, nặp
họt mự bầu cử đảy công bố, công dân mướng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảy sáo ết
pi khửn nưa mí quyền ứng cử khảu Quốc hội,
Hội đồng nhân dân chu cấp toi quy định khong
Luật bấu cử đại biểu Quốc hội cánh đại biểu
Hội đồng nhân dân.
4. Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa síp sí

LAI CHÂU -2021

* Tiêu chuẩn chung
Cốn ứng cử đại biểu Quốc Hội cần nhận pao

pứng tiêu chuẩn khong đại biểu Quốc hội toi
quy định khong Luật Tổ chức Quốc hội chẻng
thí lò: Chaư điêu miết mốc pưa bản mướng pưa
dân pay cánh Hiến pháp, chóng héng pun ók lai
nang vịa piến máư hảư dân hăng mướng héng,
dân chủ, châng piếng, lắc văn, mí quốc tịch lò
quốc tịch Việt Nam, chang kin dú siệt sư, dệt đi
chu nang vịa dệt, on cốc chấp nắm pháp luật; mí
hua chaư chính trị mẳn hặn, căm quyết tó sốn
cặm chống cốn kin húp, dệt nhạm nhụa, sia lạ
phải ngấn hớn mướng, nhọng ảng chức quyền
cắp dệt phít pháp luật ứn. Mí thiều hụ luống
siếng, luống hụ má chuyên môn, mí tục pó pặc
héng,luống hụ chang dệt vịa, đảy dân mướng tin
chựa vạy nắm dệt nang vịa khong đại biểu Quốc
hội; Cạt kiến mẳn niêu cắp dân mướng, hiếng
phắng nang khám, láng áo khong dân mướng,
đảy dân mướng tin chựa quí péng. Mí khu ngai
đi xúm chu nang vịa khong Quốc hội.
Cốn ứng cử đại biểu Quốc hội đang dệt vịa
dú cơ quan Hớn nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công
lập, doanh nghiệp Hớn nước, nọ nhận pao pứng
tiêu chuẩn chung, nhằng lò cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động ven séng giỏi chang,
mí luống hụ chang pun ók đảy lai chính sách,
téng ók pháp luật, mí chuyên môn,luống giỏi
chang chọp khọ cắp nang vịa dệt chí đảy păn
vịa dẹt toi luống pun, nhó sung hua chaư trách
nhiệm dêt ven hung khong cán bộ, đảng viên,
báu phít má quy định pứng khu đảng viên, cán

bộ, công chức, viên chức báu đảy dệt. Báu giới
thiệu cánh âu khảu danh sách ứng cử cốn mí hua
chaư báu đi, húp chức quyền, húp phải ngấn,
mí láng ngắm hại, báu mí tiến bộ, cốn đang chọ
thanh tra, kiểm tra nang vịa dẹt phít.Cốn dệt
cốc pứng cơ quan, tổ chức, đơn vị dệt cớt sinh
ók chu vịa kin húp, dệt nhạm nhụa sia lạ phải
ngấn hớn mướng, dệt khốt mố nhao nhủng dú
cơ quan, đơn vị dệt vịa; pứng cốn phít má Quy
định số 126-QĐ/TW mự 28/02/2018 khong Bộ
Chính trị hứ cọ hứ cọ mí ók pứng khu tẹt pán
họt chính trị hê đảy kết luận. Căm quyết báu hảư
pứng cốn báu xôm đáng, pứng cốn len chức, len
quyền xúm khảu Quốc hội.

5. Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
* Tiêu chuẩn chung:
Cốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cần
nhận pao pứng tiêu chuẩn khong đại biểu Hội

đồng nhân dân toi quy định khong Luật Tổ chức
chính quyền địa phương, chẻng thí lò: Chaư điêu
miết mốc pưa bản, pưa mướng, pưa dân cánh
Hiến pháp, chóng héng pun ók lai nang vịa piến
máư hảư dân hăng, mướng héng, dân chủ, châng
piếng, lắc văn, chang kin dú siệt sư, dệt đi chu
nang vịa dệt, on cốc chấp nắm pháp luật; mí hua
chaư chính trị mẳn hặn, căm quyết tó sốn cặm
chống cốn kin húp dệt nhạm nhụa, sia lạ phải
ngấn hớn mướng, nhọng ảng chức quyền cắp dệt
phít pháp luật ứn. Mí thiều hụ luống siếng, luống
hụ má chuyên môn, mí tục pó pặc héng, luống hụ
chang, dệt vịa, đảy lai luống tin chựa vạy nắm dệt
nang vịa khong cốn biểu; mí khu ngai đi xúm chu
nang vịa khong Hội đồng nhân dân. Cạt kiến mẳn
niêu cắp dân mướng, hiếng phắng nang khám,
láng áo khong dân mướng, đảy dân mướng tin
chựa quí péng.
Cốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chu
cấp đang dệt vịa dú cơ quan Nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp
công lập, doanh nghiệp nhà nước vạu chung lò
pứng cán bộ, công chức, viên chức, cốn lao động
ven séng, mí láng ngắm chính trị mẳn hặn, mí
luống giỏi chang téng ók chính sách cánh luống
chang tổ chức nang vịa giám sát, mí chuyên môn
cánh lai bái ép thót ók cuông chớ lống pay cơ sở
chọp khọ cắp luống păn nang vịa dệt toi luống
pun. Dệt đi nang vịa khong chảu dệt ven hung cán
bộ, đảng viên, báu phít quy định má pứng khu
đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức báu đảy

dệt. Báu giới thiệu cánh âu khảu danh sách ứng
cử cốn mí hua chaư báu đi, húp chức quyền, húp
phải ngấn, mí láng ngắm hại, báu mí tiến bộ, cốn
đnag chọ thanh tra, kiểm tra nang vịa dẹt phít.
Cốn dệt cốc pứng cơ quan, tổ chức, đơn vị dệt
cớt sinh ók chu vịa kin húp, dệt nhạm nhụa sia lạ
phải ngấn hớn mướng, dệt khốt mố nhao nhủng
dú cơ quan, đơn vị dệt vịa; pứng cốn phít má
Quy định số 126-QĐ/TW mự 28/02/2018 khong
Bộ Chính trị hứ cọ mí ók pứng khu tẹt pán họt
chính trị hê đảy kết luận. Căm quyết báu hảư
pứng cốn báu xôm đáng, pứng cốn len chức len
quyền xúm khảu Hội đồng nhân dân chu cấp.
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TÌM HIỂU
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ
QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo
nguyên tắc nào?
Theo quy định tại Điều 1 Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ
thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Công dân Việt Nam có quyền bầu cử khi
bao nhiêu tuổi?
Theo quy định tại Điều 2 Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tính
đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười
tám tuổi trở lên có quyền bầu cử.

PHIẾ
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3. Công dân Việt Nam có quyền ứng cử vào
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp khi bao
nhiêu tuổi?
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Theo quy định tại Điều 2 Luật bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân,
tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ
hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy
định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân.
4. Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV
* Tiêu chuẩn chung

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo
đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo
quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể:
Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến
pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh. Có một quốc tịch là quốc tịch
Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp
hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng,
kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng
phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa
quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng
lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín
để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên
hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến,
nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín
nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của
Quốc hội.
Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công
tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công
lập, doanh nghiệp nhà nước ngoài đảm bảo các
tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc; có
quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có
năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây
dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm
thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,
không vi phạm quy định về những điều đảng
viên, cán bộ, công chức, viên chức không được
làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách
ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham
vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì
trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm;
người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để
xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn
kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/
TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có
vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên
quyết không để lọt những người không xứng
đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham
gia Quốc hội.

5. Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
* Tiêu chuẩn chung:

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải
bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng
nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính
quyền địa phương, cụ thể: Trung thành với Tổ
quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện
công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm
chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản
lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh
chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan
liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm
pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn,
đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và
uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều
kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân
dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý
kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân
tín nhiệm.
Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp đang công tác tại cơ quan Nhà nước,
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị
vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và
khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên
môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị
trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về

những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên
chức không được làm. Không giới thiệu và đưa
vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội
chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục
bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra
dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan,
tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng,
lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm
Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của
Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa
được kết luận. Kiên quyết không để lọt những
người không xứng đáng, những người chạy
chức, chạy quyền tham gia Hội đồng nhân dân
các cấp.
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