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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Với 99,35% cử tri đi bỏ phiếu, 
ngày bầu cử đã thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Cả 
nước đã bầu được 496 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh, hơn 25.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và hơn 290.000 đại 
biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.  

Cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân từ giai 
đoạn chuẩn bị cho đến ngày diễn ra cuộc bầu cử; đã phát huy được tinh thần dân 
chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai. Kết quả bầu cử bảo đảm mục 
tiêu kế hoạch đề ra về thành phần, cơ cấu, trình độ, chất lượng đại biểu… kỳ vọng 
sẽ là nền tảng góp phần xây dựng các cơ quan đại diện có đủ năng lực hoạt động 
hiệu quả hơn. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để xây dựng, củng cố và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện các quy định của 
Hiến pháp năm 2013 trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin của 
cử tri và nhân dân cả nước đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Thắng lợi của cuộc bầu cử 
còn là cơ sở để các cử tri kỳ vọng vào sự đổi mới toàn diện của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp. 

Cùng với cử tri cả nước, ngày 22/5/2016 hơn 750 nghìn cử tri các dân tộc 
Sơn La thuộc 1.951 tổ bầu cử đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả tỷ lệ 
bầu cử trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt trên 99,41% số cử tri trong danh sách. Tổng số 
ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 72 người. Thông qua các 
lá phiếu, cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La đã gửi gắm niềm tin vào những đại biểu 
được chọn, với kỳ vọng các đại biểu sẽ xứng đáng là đại biểu dân cử hết lòng vì lợi 
ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. 

Góp phần tuyên truyền về kết quả, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thư 
viện tỉnh Sơn La biên soạn Thông tin Khoa học chuyên đề: “Sắt son một niềm 
tin”. 

Trân trọng giới thiệu! 

                                                                    BAN BIÊN SOẠN 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN 
 

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ tìm ra con đường cứu nước, 
cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi “đêm trường nô lệ” mà còn là người dẫn đường, chỉ lối, 
khơi dậy ý thức chính trị, quyền lợi và nghĩa vụ công dân cho người dân Việt Nam qua 
việc bầu cử Quốc hội đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946. 

Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, năm 1919, yêu sách chính thức đầu 
tiên đấu tranh với thực dân Pháp, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt nhóm những 
người An Nam yêu nước đề cập: “Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo 
luật” và “phải có đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại 
nghị viện Pháp”. Ý thức về quyền tự quyết dân tộc, quyền chính trị cơ bản, quyền mưu 
cầu hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng chính là động lực, khát vọng thôi thúc người 
yêu nước Nguyễn Ái Quốc tìm ra chân lý “Độc lập cho đất nước tôi, tự do cho nhân dân 
tôi”. Những quyền ấy và những giá trị quý báu, tiến bộ của nhân loại, dân tộc Việt Nam 
phải được thừa hưởng như nhân dân Pháp và nhân dân thế giới. Người không chỉ đòi 
quyền tự do, bình đẳng, quyền dân tộc tự quyết mà còn khẳng định những quyền thiêng 
liêng ấy khi đất nước giành được chính quyền. 

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân, đồng bào đọc Tuyên 
ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chỉ một ngày sau khi Nhà 
nước cách mạng ra đời, ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, 
rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp. 
Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp 
dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế 
độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai, gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, 
không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống…”. 

Trong những ngày đầu của nhà nước non trẻ, với nhãn quan chính trị sâu rộng, sắc 
bén và tri thức thực tiễn sâu sắc về tổ chức chính quyền nhân dân, ngày 8/9/1945, Chủ 
tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 14/SL về 
cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội. Sắc lệnh đã ghi nhận quyền chính trị cơ bản, 
tiến bộ của công dân một nước độc lập “Tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái từ 18 
tuổi trở lên, đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước mất quyền 
công dân và những người trí óc không bình thường”. Sắc lệnh là văn bản pháp lý quan 
trọng đầu tiên về bầu cử, là cơ sở pháp lý, là sự khẳng định các điều kiện chủ quan, 
khách quan tiến hành cuộc tổng tuyển cử. Tiếp đến là Sắc lệnh số 39, 51, 71 lần lượt 
được ban hành chuẩn bị cơ sở pháp lý đầy đủ cho cuộc bầu cử. 

Bên cạnh chuẩn bị cơ sở pháp lý cho tổng tuyển cử, Chính phủ còn phải đấu tranh 
chính trị không khoan nhượng và hết sức khôn khéo với các thế lực chống phá cách 
mạng, hòng bóp chết chính quyền cách mạng nước ta còn trong trứng nước. Dưới danh 
nghĩa Đồng minh tiếp nhận sự đầu hàng của quân Nhật, quân đội của một số nước đế 
quốc kéo vào nước ta: 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch ở phía Bắc vĩ tuyến 16, núp sau là 
quân Mỹ và hàng vạn quân đội Anh ở phía Nam vĩ tuyến 16; ngày 23/9/1945, thực dân 
Pháp nổ súng ở Sài Gòn mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Hàng 



“Sắt son một niềm tin”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 07/2016 2 

vạn quân Nhật còn lại trên đất nước ta cũng tham gia chống lại chính quyền cách mạng. 
Trong nước bọn phản động Việt quốc, Việt cách tìm mọi cách chống phá tổng tuyển cử. 
Chúng kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nên công tác vận động cử tri yên tâm, 
tin tưởng đi đến các thùng phiếu bầu cử có ý nghĩa sống còn đối với chính quyền cách 
mạng. 

Trong bối cảnh ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích rõ cho đồng bào: “Tổng tuyển 
cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh 
vác công việc nước nhà. Trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước 
thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia trai 
gái, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều 
có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ 
đoàn kết”.  

Ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu “Ngày 
mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử, vì ngày 
mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng 
quyền dân chủ của mình… ngày mai dân ta sẽ lựa chọn và bầu ra những người xứng 
đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước… 

Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều 
nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.  

Cùng với lời kêu gọi, trên báo Cứu Quốc ra số đặc biệt sáng ngày 6/1/1946 đã đưa 
tin lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta hãy nghỉ việc, để đến trước thùng 
phiếu. Chúng ta hãy thúc những người lừng khừng đến trước thùng phiếu, chúng ta hãy 
tỉnh táo để kiểm điểm công tác của Ủy ban khu mình đấy là một cách bảo vệ quyền hạn 
của mình. Đến khi đóng hoặc mở thùng phiếu, chúng ta hãy đòi cho được sự phân minh. 
Ngay cả ở lần viết hộ, chúng ta cũng nên có mặt để xem xét. Có quyền mà không tìm 
cách dùng quyền cho sáng suốt, ấy là tự mình hủy quyền của mình. Hỡi các bạn cử tri, ta 
chớ quên điều ấy”. 

Thấm nhuần những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cử tri cả nước đã 
hưởng ứng mạnh mẽ đến các thùng phiếu để thực hiện quyền công dân. Ngày 6/1/1946, 
thực sự là ngày hội của toàn dân ngày nhân dân được cầm trên tay lá phiếu bầu ra đại 
biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, bất chấp sự đe dọa và những 
hành động phá hoại, có nơi hòm phiếu phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác để tránh 
sự khủng bố của kẻ thù. 

Nhiều hình ảnh cảm động đã diễn ra trong ngày bầu cử, ban tổ chức đưa hòm 
phiếu đến bệnh viện để phục vụ cử tri, có cụ già mù lòa đã bảo con cháu đưa đi bầu cử. 
Cuộc bầu cử tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ diễn ra dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù 
nhưng vẫn không ngăn cản được ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta. 

Qua muôn trùng khó khăn để đi đến ngày bầu cử trong sự sôi động, phấn khởi, hân 
hoan của nhân dân cả nước, đánh bại mọi âm mưu phá hoại tinh vi và trắng trợn của kẻ 
thù, vượt qua bom đạn ác liệt để thực hiện quyền tự do dân chủ, cuộc tổng tuyển cử đầu 
tiên của nước Việt Nam độc lập đã thành công. Kết quả là có 89% cử tri đi bầu cử, bầu 
được 333 đại biểu từ 3 miền Bắc Trung Nam đại diện cho sức mạnh của toàn dân tộc. 
57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau, 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, 
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chiến sỹ cách mạng, 10 đại biểu là nữ, 34 đại biểu dân tộc thiểu số. Thắng lợi của cuộc 
tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, đánh dấu mốc phát triển trong tiến trình xây dựng thể chế 
dân chủ trên đất nước Việt Nam. 

Lần đầu tiên nhân dân bước ra khỏi cảnh nô lệ, lầm than cũng là lần đầu thực hiện 
quyền tự quyết và nghĩa vụ công dân, cầm lá phiếu bầu đại diện cho tiếng nói và nguyện 
vọng của mình trong muôn vàn khó khăn. Tổng tuyển cử không chỉ là niềm khát vọng 
của nhân dân mà thực sự là cuộc đấu tranh chính trị khốc liệt, một mất một còn của chính 
quyền cách mạng non trẻ; là việc khẳng định tính pháp lý của một Nhà nước thực sự độc 
lập với thế giới, là quyền tự quyết của một dân tộc độc lập. Bầu cử Quốc hội cũng chính 
là thành quả đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, hy sinh của bao thế hệ người Việt 
Nam. Vì vậy, tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ là yêu cầu của 
tình thế cách mạng mà còn là mệnh lệnh trái tim của hàng triệu triệu người dân Việt 
Nam, là sự khởi đầu mạnh mẽ của phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn 
thế giới. 

Hình ảnh của dân tộc trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của đất nước 
hòa bình năm 1945 đã và đang được triệu triệu cử tri cả nước hôm nay kế thừa và phát 
huy. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội XIV không chỉ là ngày hội của non sông đất nước mà 
còn là ngày muôn triệu trái tim Việt Nam hòa chung nhịp đập, thực hiện quyền và nghĩa 
vụ công dân, dùng lá phiếu tìm ra đại biểu có tài, có đức, có tâm, có tầm đại diện cho 
tiếng nói và nguyện vọng chính đáng cho nhân dân, đưa đất nước Việt Nam hội nhập sâu 
rộng, sánh vai với bè bạn năm châu. 

Trong ngày hội non sông tiến hành bầu cử Quốc hội XIV, hình ảnh kính yêu của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh như đang dõi theo tiến trình đi đến thắng lợi của cuộc bầu cử. Dấu 
ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình vận động, kêu gọi bầu cử vẫn nguyên giá 
trị, không chỉ đưa ra quy định về thể lệ bầu cử, nguyên tắc bầu cử trong các văn bản đầu 
tiên về tổng tuyển cử, tiếp tục khẳng định trong bản Hiến pháp đầu tiên - Hiến pháp năm 
1946, được kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa I thông qua ngày 9/11/1946 và được phát 
triển, bổ sung, hoàn thiện qua các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, mà còn là cơ sở nền tảng cho phép ta có điều kiện suy ngẫm về tư tưởng xây 
dựng Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

 

                                                                                        Phạm Thị Nhung 
                                                                              (xaydungdang.org.vn - Ngày 22/5/2016) 

 

 
 

KỲ VỌNG 
 

Ngày 22/5 là một ngày trọng đại 
khi cử tri cả nước đã bỏ phiếu bầu ra 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 
cho nhiệm kỳ 2016 - 2021. Những lá 
phiếu thể hiện ý chí, nguyện vọng của 
người dân, bầu ra những người đại 

diện cho mình tham gia vào cơ quan 
quyền lực dân cử, để nói lên tiếng nói 
đối với những vấn đề lớn của đất nước, 
những vấn đề gắn liền với cuộc sống 
của người dân. Vì thế, sau ngày bầu cử 
chính là kỳ vọng, kỳ vọng của nhân dân 
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gửi gắm vào những người mà mình đã 
bầu chọn.    

Hơn 70 năm trước, ngay sau khi 
nước nhà giành được độc lập, Chính phủ 
lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng 
đầu đã ra Sắc lệnh số 14/SL ngày 
8/9/1945 về việc tổng tuyển cử để bầu 
Quốc dân đại hội. Ngày 5/1/1946, trước 
tổng tuyển cử một ngày, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã có Lời kêu gọi toàn dân đi bỏ 
phiếu. Nói về trách nhiệm của người tham 
gia Quốc hội, Lời kêu gọi của Người có 
đoạn: “Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn 
và bầu ra những người xứng đáng thay 
mặt cho mình và gánh vác việc nước (…) 
Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ 
vững nền độc lập cho Tổ quốc, ra sức 
mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải 
luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, 
quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi 
riêng”.  

Lời nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với những đại biểu dân cử cách đây 
70 năm vẫn còn nguyên giá trị. 

Những người ra ứng cử vào Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân các cấp, ở từng vị 
trí khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một 
điểm chung, đó là gánh vác công việc xã 
hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 
người dân khi họ đã tin tưởng bầu chọn. 
Đó là những người phải biết vì lợi nước 
mà quên lợi nhà, vì lợi chung mà quên lợi 
riêng. Có nghĩa là, vị đại biểu dân cử ấy 
phải xác định đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, 
lợi ích của cộng đồng, lợi ích của người 
dân lên trên hết. Không phải khi trở thành 
đại biểu của dân thì tìm cách vinh thân 
phì gia, lại quên ngay những lời hứa khi 
vận động tranh cử, chỉ tìm cách trục lợi 
cho bản thân và gia đình. Lại cũng không 
phải sau khi những vị ấy “có ghế” thì “mũ 
ni che tai”, suốt cả nhiệm kỳ không một 
lần phát biểu, không một ý kiến đóng góp 

vào việc chung, cũng không dám lên tiếng 
đấu tranh bảo vệ cái đúng, bảo vệ người 
đúng, chống lại cái xấu, kẻ ác. 

“Ra sức mưu sự hạnh phúc cho 
đồng bào”- lời dạy đó của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cũng là lời nhắc nhở các vị đại 
biểu dân cử không được quên nhiệm vụ 
cốt lõi của mình là phải nói lên tiếng nói, 
phải đấu tranh vì hạnh phúc nhân dân. 
Người dân đã tin tưởng, gửi gắm vào họ, 
tin vào họ, kỳ vọng vào họ thì không thể 
để niềm tin ấy bị mai một, bị đánh tráo. 
Với những vấn đề thiết thân đối với đời 
sống người dân hôm nay, cử tri mong 
muốn các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân đề đạt nguyện vọng về việc 
được sống trong một môi trường sạch, 
không bị ô nhiễm; được sống trong một 
môi trường an ninh, an toàn không còn 
nạn trộm cướp. Cử tri cũng mong muốn 
con em mình được học tập và trưởng 
thành trong một môi trường học đường 
tốt, khi ra trường có công ăn việc làm, thu 
nhập ổn định. Và, trong cuộc chiến chống 
tham nhũng, cử tri cũng đặt niềm tin vào 
những người đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng của mình là phải quyết liệt chống 
tham nhũng, lãng phí, không thể để tồn tại 
trong bộ máy Nhà nước những kẻ đục 
khoét, gây bè kéo cánh làm hại quốc gia, 
làm suy giảm niềm tin của nhân dân với 
chế độ. Đất nước còn nghèo, vẫn phải thắt 
lưng buộc bụng chắt chiu từng li từng tí, 
vì vậy nhân dân căm phẫn những kẻ vơ 
vét tài sản quốc gia vì lợi ích riêng. Các vị 
đại biểu dân cử phải cùng Đảng, Nhà 
nước, cùng nhân dân quyết liệt với nạn 
giặc nội xâm ấy. 

Trong Lời kêu gọi cử tri lần tổng 
tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam 
mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tha thiết 
dặn dò “những người trúng cử sẽ phải ra 
sức giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc”. 
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Là một đất nước trải qua biết bao cuộc 
chiến tranh khốc liệt, hơn ai hết dân tộc 
Việt Nam thấu hiểu những đau thương, 
mất mát của chiến tranh; càng hiểu sâu 
sắc giá trị của hòa bình, của độc lập dân 
tộc, thống nhất đất nước. Đây là nghĩa vụ 
thiêng liêng của các vị đại biểu dân cử 
trước đồng bào, trước Tổ quốc. Việt Nam 
không bao giờ là một quốc gia gây chiến, 
nhưng người Việt Nam cũng không bao 
giờ chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ xâm 
lăng. Dòng máu quật cường chảy trong 
huyết quản mỗi người Việt Nam yêu 
nước, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giữ 
vững độc lập cũng là để đất nước phát 
triển, đời sống nhân dân ấm no, để Việt 
Nam “bước tới đài vinh quang sánh vai 
với các cường quốc năm châu” như Bác 
Hồ kính yêu hằng mong mỏi. Trách 
nhiệm của những vị đại biểu dân cử do 
vậy rất lớn, rất nặng nề, không một phút 
lơi là. 

Với lá phiếu của mình, nhân dân đã 
tin tưởng giao trọng trách cho các vị đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp. Trách nhiệm và niềm tin. 
Không phải trúng cử xong là xong việc, 
mà là bắt đầu một chặng đường mới phục 
vụ nhân dân, đất nước ở cương vị mới với 
nghĩa vụ lớn hơn. 

Để giúp các vị đại biểu dân cử hoàn 
thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình, cũng 
rất cần có sự tiếp sức của nhân dân. Trong 
đó, việc tham gia giám sát lời hứa, việc 
làm của họ cũng cần được xem như quyền 
và trách nhiệm của người dân. Lâu nay, 
không ít người buồn lòng vì đại biểu mình 
bầu đã không hoàn thành trách nhiệm, đã 
sớm quên những lời hứa, những chương 
trình hành động nêu ra trước đó. Nếu vậy 
thì phải có ý kiến, phải nhắc nhở, phải đòi 
hỏi để người đại diện cho mình nỗ lực 
hơn, vào cuộc mạnh mẽ hơn, ráng sức làm 
tốt công việc trong phạm vi quyền hạn và 
trách nhiệm. 

Kỳ vọng vào những vị đại biểu 
Quốc hội, những vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân mới, cử tri và nhân dân đặt niềm 
tin vào họ, thông qua lá phiếu. Và, cử tri, 
nhân dân cũng sẽ tin tưởng hơn khi các vị 
đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình 
thực hiện đúng lời hứa, hết lòng hết sức vì 
dân vì nước; họ phải “xứng đáng thay mặt 
cho mình và gánh vác việc nước”- như lời 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.  

 

Nam Việt 
(Báo Đại đoàn kết số 144  

 Ngày 23/5/2016)

 

 
 

TỔNG BÍ THƯ: MONG TẤT CẢ ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HẾT LÒNG VÌ NƯỚC 
  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt niềm tin, ngày 22/5 cử tri cả nước sẽ đi bầu 
cử đông đủ và chọn đúng người mà mình thấy xứng đáng nhất trong những người 
xứng đáng, để chọn ra những đại biểu ưu tú của dân. 

Ngay sau khi bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
sáng 22/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với báo giới về ý nghĩa quan trọng 
của lần tổng tuyển cử này. 

PV: Xin Tổng Bí thư cho biết kỳ vọng cũng như mong muốn của Tổng Bí thư vào 
các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới đây? 
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi mong muốn tất cả đại biểu tham gia ứng 
cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này sẽ hết lòng vì nước, 
vì dân, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của Hiến pháp và pháp luật đã quy định, đó 
là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp của nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp. Nói chung, người đại biểu cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
của người mà dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, 
quản lý xã hội. Tôi tin rằng mỗi một người đại biểu được bầu cũng suy nghĩ như chúng 
tôi như vậy. 

PV: Thưa Tổng Bí thư, kỳ vọng của người dân đối với chặng đường phát triển 
phía trước của đất nước rất lớn. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng xác định tiếp 
tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, 
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, vai 
trò của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử được xác định thế nào trong việc hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân, thưa 
Tổng Bí thư? 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đúng là trách nhiệm của Quốc hội, của Hội 
đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ sắp tới là tiếp tục thực hiện thực tốt chức năng, 
nhiệm vụ của cơ quan dân cử đã được thể hiện trong Hiến pháp và pháp luật. 

Quốc hội phải thực hiện tốt trách nhiệm là cơ quan lập pháp, cơ quan đại diện 
cao nhất của người dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất với 3 chức năng lập 
pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. 

Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là Quốc hội phải thực hiện thật tốt công tác đối 
ngoại nghị viện trong điều kiện hiện nay, hoàn thành thật tốt công tác nghị viện với 
cộng đồng quốc tế nữa. 

Và tôi tin mỗi một vị đại biểu trúng cử lần này cũng nhận thức đầy đủ vai trò, 
trách nhiệm của mình trong thực hiện, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống tổ chức của 
chúng ta nói chung, trong đó có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nói riêng. 

PV: Nhân dịp này, Tổng Bí thư có gửi gắm gì với cử tri, nhân dân cả nước? 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trước hết tôi xin rất cảm ơn cử tri và nhân 

dân cả nước đã tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử lần này. Đây là lần thứ 14 chúng ta 
tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước, nhưng theo tôi nghĩ, đây là cuộc tổng tuyển cử 
có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 69 triệu cử tri đi bầu cử cho 500 đại biểu Quốc 
hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, gần 25.000 đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp huyện và 124.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phường. 

Các vị cử tri trong thời gian qua đã tham gia đầy đủ quy trình giới thiệu, hiệp 
thương và vận động bầu cử. Trong mấy hôm nay, tôi thấy không khí rất nô nức và 
chắc là trong ngày hôm nay bà con sẽ đi bầu cử một cách đông đủ, chọn đúng người 
mà mình thấy xứng đáng nhất trong những người xứng đáng để chúng ta chọn ra 
những đại biểu ưu tú của nhân dân, thực hiện các chức năng nhiệm vụ như bên trên 
đã nói. 

PV: Xin cảm ơn Tổng Bí thư! 

                                                                                                    Thế Kha  
                                                                            (dantri.com.vn - Ngày 22/5/2016) 
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LÁ PHIẾU VÌ TƯƠNG LAI 
 

Ngày 22/5, cử tri cả nước bầu đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với trách nhiệm của người đứng đầu 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi đến đồng bào, cử tri cả 
nước những thông điệp quan trọng. 

“Cách đây 71 năm ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám đã thành công ở Hà 
Nội và nhiều nơi trong cả nước, đánh dấu một giai đoạn hết sức quan trọng của đất nước, 
đó là gần 100 năm người dân đoàn kết đấu tranh giành độc lập, tự do, giành lại quyền tự 
quyết cho tương lai của chính mình.  

Kể từ đó đến nay, mỗi cuộc bầu cử là một lần người dân Việt Nam khẳng định 
quyền của người Việt Nam quyết định vận mệnh của đất nước Việt Nam thông qua việc 
bầu ra những cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và cơ quan quyền lực của nhân 
dân ở địa phương.  

Việc đi bầu cử thể hiện quyền lựa chọn trực tiếp của nhân dân đối với các cơ quan 
lãnh đạo, thực hiện dân chủ trực tiếp, thực hiện quyền lực Nhà nước của nhân dân. 

Thể chế chính trị của Việt Nam là tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân 
dân. Để xác định những người đại diện cho mình trong bộ máy lãnh đạo đất nước, ở 
Trung ương là Quốc hội, ở địa phương là Hội đồng nhân dân, cơ hội của nhân dân quyết 
định trực tiếp 5 năm mới có một lần.  

Lần này chúng ta bầu cử trong bối cảnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ sau hơn 
30 năm đổi mới nhưng đồng thời cũng đứng trước những thách thức rất lớn. Trong đó có 
thách thức về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, thách thức phải bảo vệ môi 
trường đất nước để cuộc sống của nhân dân ngày một tốt đẹp hơn.  

Mỗi người dân hãy thực hiện quyền của mình, chọn những người đại diện cho lợi 
ích của mình tham gia lãnh đạo đất nước. Người dân mong muốn tương lai đất nước như 
thế nào thì chính mình quyết định chọn những người làm đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân như vậy, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước của từng địa phương và 
nguyện vọng của nhân dân.  

Chúng ta rất lo lắng trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng tiêu cực 
của môi trường, chính vì vậy, việc đi bầu là để chọn ra những người lãnh đạo, chọn ra 
Quốc hội mới, chọn ra Hội đồng nhân dân mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện 
vọng của nhân dân để đưa đất nước phát triển bền vững hơn nữa, để đất nước hội nhập 
mạnh mẽ hơn.  

Đi bầu cử là để chọn những người lãnh đạo cao nhất của đất nước, sẽ quyết định 
vận mệnh của đất nước và của địa phương. Đi bầu cử là lựa chọn những người thay mặt 
mình đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của mình. Đi bầu cử là bầu cho tương lai và chúng 
ta quyết định lựa chọn.  

Vì vậy chúng tôi thiết tha kêu gọi cử tri cả nước, từ miền núi đến hải đảo, nông 
thôn đến đô thị, chúng ta hãy đi bầu vì tương lai của mình, vì tương lai của quê hương 
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mình, vì tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng ta tự quyết định tương lai của mình lần 
này, thời điểm này là thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Chúng ta mong muốn đất nước Việt Nam phát triển bền vững hơn, chúng ta mong 
muốn môi trường của Việt Nam tốt hơn, mong muốn Việt Nam cạnh tranh tốt hơn thì 
hãy đi bầu những người đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân có năng lực, trí tuệ, tâm 
huyết thực hiện chính nguyện vọng này của đông đảo nhân dân. Đi bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là bầu cho tương lai mà chúng ta mong muốn”.  

 

                                                                                          Lê Na (ghi) 
                                                             (Báo Đại đoàn kết số 143 - Ngày 22/5/2016) 

 

 
 
 

 
 

CUỘC BẦU CỬ DIỄN RA AN TOÀN, DÂN CHỦ, CÔNG KHAI 
 

Đúng 7 giờ sáng 22/5/2016, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức bắt đầu. Theo 
thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số 69.265.810 cử tri cả nước 
sẽ đi bầu cử để lựa chọn ra 500 đại biểu Quốc hội, 3.918 đại biểu Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh; 24.993 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện; 294.055 đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp phường, xã của nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã diễn ra an 
toàn tuyệt đối. Việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu đều có sự giám sát của cử tri, báo chí... 
rất dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng. 

Đây là khẳng định của Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội, 
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn 
Hạnh Phúc với báo chí vào lúc 22 giờ 20 ngày 22/5. 

Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, các địa phương đã kết thúc bầu cử. Nhìn 
chung, tỷ lệ cử tri trên cả nước tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt 98,77%. Trong đó có 2 tỉnh 
có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất (99,99%) là tỉnh Thừa Thiên - Huế và Yên Bái. 

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đạt tỷ lệ cao như: Hòa Bình (99,98%); Quảng 
Nam và Bến Tre (99,97%); Lai Châu (99,96%); Hậu Giang (99,95%); Bắc Ninh 
(99,91%); Đắk Lắk (99,9%); Lạng Sơn (99,84%); Ninh Thuận (99,8%); Tiền Giang 
(99,76%); Phú Yên (99,73%); Tuyên Quang (99,74%); Sóc Trăng (99,69%); Khánh Hòa 
(99,67%); Quảng Ninh (99,66%)... 

Hầu hết các tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc bỏ phiếu theo đúng giờ quy định và 
đang khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến ban bầu cử. Tính 
đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các 
địa phương cơ bản ổn định. “Có thể khẳng định, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đã diễn 
ra an toàn tuyệt đối. Việc mở hòm phiếu và việc kiểm phiếu, đếm phiếu đều có sự giám 
sát của cử tri, báo chí... rất dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng”. 

Thành công của cuộc bầu cử 
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Đây chính là điểm mới trong thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh. Ngoài ra, Chánh văn 
phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết những người bị tạm giam, tạm giữ đều được 
tham gia bỏ phiếu và bảo đảm an toàn tuyệt đối. 
                                                                                                   Phương Chi 
                                                                          (Tạp chí Thanh niên số 20 - Tháng 5/2016) 
       

 
 

  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 

                                                 DIỄN RA AN TOÀN, ĐÚNG LUẬT VỚI TỶ LỆ CỬ TRI ĐI BẦU CAO 
 

Theo thông tin cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 17 
giờ 00 ngày 22/5 đã có 95,84% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu. Nhiều địa phương 
cơ bản hoàn thành công tác bầu cử. Nhìn chung, cuộc bầu cử đã diễn ra đúng pháp 
luật, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật với tỷ lệ cử tri đi bầu cao 
Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc 

gia đánh giá sau quá trình chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị, qua thông tin từ 
các địa phương báo cáo cho thấy, cử tri cả nước đã hăng hái, nghiêm túc thực hiện quyền 
công dân của mình để lựa chọn đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Có thể thấy, cuộc bầu cử đã diễn ra đúng pháp luật, 
an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao và thực sự là ngày hội của toàn dân.  

Trước băn khoăn vì tuy tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao, nhưng vẫn còn tình trạng một 
số cử tri đi bầu theo kiểu cảm tính, không xem xét kỹ ứng cử viên và tìm hiểu chương 
trình hành động của họ, ông Trần Văn Túy cho biết qua kiểm tra công tác bầu cử ở địa 
phương trong ngày 22/5, thực tế đã thể hiện sự tham gia tích cực của đông đảo người dân 
tham gia bầu cử.  

Trước ngày bầu cử, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đã được niêm yết ở 
các điểm công cộng, nhiều địa phương còn tổ chức mạn đàm, gửi tới tận hộ gia đình để 
cử tri nghiên cứu trước. 

Ngoài ra, theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp, trong khoảng thời gian 20 ngày trước ngày bầu cử, Mặt trận Tổ quốc 
các cấp đều đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri để những người ứng cử trình bày 
chương trình hành động, vận động bầu cử. 

Theo ông Trần Văn Túy, cả nước có hơn 69 triệu cử tri với nhiều thành phần, 
nhiều độ tuổi, nhiều trình độ khác nhau thì việc có một số trường hợp cử tri ít quan tâm 
tới việc bầu cử nếu có, chỉ là những trường hợp cá biệt, còn lại phần lớn cử tri đi bầu với 
tinh thần trách nhiệm rất cao, nghiên cứu kỹ trước khi lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp.  

Nói về việc kiểm soát và khắc phục tình trạng đi bỏ phiếu hộ, ông Trần Văn Túy 
cho rằng đây là nỗi lo chung của Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng như Ủy ban Bầu cử các 
cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo.  
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Tuy nhiên, trong việc bỏ phiếu, Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân quy định nguyên tắc mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu 
Quốc hội, một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng 
nhân dân. Việc này đã được tuyên truyền, phổ biến đến từng cử tri từ nhiều ngày trước 
bầu cử. Ông cho biết đến nay, chưa nhận được thông tin nào về trường hợp bầu hộ, bầu 
thay.  

Riêng việc bỏ phiếu hộ, Điều 69 của Luật có quy định: Trường hợp cử tri vì 
khuyết tật, không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Do đó, 
có thể thực tế nhìn thấy người nào đó bỏ nhiều phiếu vào hòm phiếu cũng chưa thể 
khẳng định là người đó bầu hộ, bầu thay, rất có thể chỉ là bỏ phiếu như trường hợp luật 
định. 

Nhiều địa phương cơ bản hoàn thành công tác bầu cử  
Hà Nội: Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban 

Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết: Tính đến 18 giờ 30, các khu vực bỏ phiếu cũng như 
cử tri đi bỏ phiếu của thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành, đạt 98,28%. So với kỳ bầu 
cử trước, tiến độ năm nay nhanh hơn và tất cả các điểm bầu cử đều diễn ra an toàn, đúng 
pháp luật, không khí vui tươi và không xảy ra sự cố. Trong đó, nhiều địa phương có khu 
vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu như: Huyện Gia Lâm, quận Hai Bà Trưng, 
quận Đống Đa, quận Ba Đình, quận Hoàng Mai, quận Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, 
huyện Đông Anh, huyện Phú Xuyên, huyện Mỹ Đức, huyện Đan Phượng...  

Bình Định: Đến 19 giờ, cuộc bầu cử ở tỉnh Bình Định đã kết thúc với 1.193.117 cử 
tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,72%. Nhìn chung cuộc bầu cử lần này đã diễn ra an toàn, 
trật tự, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng và tiết kiệm. Các tổ bầu cử đang 
tiến hành kiểm phiếu để lập các biên bản báo cáo gửi về cấp trên.  

Bình Phước: Đến 17 giờ, số cử tri ở Bình Phước đi bầu cử đạt 98,59%. Đáng chú ý 
là huyện biên giới Lộc Ninh có cử tri đi bầu đạt cao nhất toàn tỉnh, với tỷ lệ 99,93%. 
Toàn huyện Lộc Ninh có 135/147 tổ có số cử tri trong danh sách đi bầu cử đạt 100%, 
12/16 xã, thị trấn có số cử tri trong danh sách đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Tiếp đến là 
thị xã Bình Long có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,89%. 727/954 tổ bầu cử có số cử tri đã hoàn 
thành việc bỏ phiếu. 94/111 xã, phường, thị trấn 100% cử tri đi bầu cử. An ninh trật tự, 
kể cả khu vực biên giới được đảm bảo. 

Điện Biên: Đến 18 giờ, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Điện Biên đã thành công tốt đẹp. Ông 
Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử 
tỉnh Điện Biên cho biết: Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra rất sôi nổi, 
dân chủ, đúng luật và an toàn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân và 
cử tri.  

Tính đến 17 giờ, huyện Mường Ảng, thị xã Mường Lay hoàn thành công tác bỏ 
phiếu. Toàn tỉnh đã có 891/1068 khu vực bỏ phiếu hoàn thành công tác bỏ phiếu, số cử 
tri đi bầu đạt 98,5%. Hiện nay, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh đang chỉ đạo các địa 
phương và các ban bầu cử ở cơ sở tiếp tục đôn đốc hoàn thành công tác bỏ phiếu, sau đó 
sẽ khẩn trương tiến hành ngay công tác kiểm phiếu từ 19 giờ.  
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Vĩnh Phúc: Đến 17 giờ ngày 22/5, tỉnh Vĩnh Phúc có 788.267 cử tri đi bầu, đạt 
97%. Trong đó, 512 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu. Đến thời điểm hiện 
tại, tỉnh có 25 xã có 100% cử tri đi bỏ phiếu.  

Bắc Giang: Đến 17 giờ ngày 22/5 số cử tri trong toàn tỉnh Bắc Giang đi bỏ phiếu 
đạt 94,36%; 636 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Các huyện có tỷ lệ cử tri đi bỏ 
phiếu cao: Huyện Sơn Động đạt 98,72%; huyện Yên Thế đạt 97,14%; huyện Lục Ngạn 
đạt 96,78%. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã có 14 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 
đạt 100% là phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang), xã Xuân Lương (huyện Yên 
Thế), xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng), xã Phong Minh và xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn), 
9 xã, thị trấn của huyện Sơn Động.  

Yên Bái: Tính đến 17 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh Yên Bái có tổng số cử tri đi bầu cử 
đạt 99,88%. Các huyện vùng cao: Trạm Tấu, Mù Cang Chải có tỷ lệ đi bầu đạt cao nhất. 
Tuy nhiên, các đơn vị bầu cử vẫn tiếp tục túc trực để đề phòng có thể vẫn còn cử tri là 
khách vãng lai đến bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu cũng như 
trên toàn địa bàn trong ngày bầu cử được đảm bảo ổn định, an toàn. Các đơn vị bầu cử ở 
Yên Bái sẽ niêm phong hòm phiếu vào lúc 19 giờ theo luật định. 

Lạng Sơn: Theo Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn, 
tính đến 17 giờ, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 570.511/577.383 cử tri tham gia bỏ phiếu, 
đạt 99,16%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt là khu vực 
biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Quảng Ninh: Thông tin ban đầu, tính đến 19 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh Quảng Ninh 
có 98,88% tổng số cử tri tham gia thực hiện quyền bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trên 
địa bàn. Các cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, chính 
quyền và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Địa phương có số cử tri đi bầu cử cao nhất là huyện Bình Liêu đạt 100%, huyện 
Ba Chẽ đạt 99,9%. Nhìn chung, các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt số tỷ lệ 
cử tri đi bầu cao hơn so với vùng thấp. Quảng Yên là địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 
thấp nhất với khoảng 96% số cử tri trong thị xã (tính đến 18 giờ ngày 22/5). Tính đến 19 
giờ cùng ngày, tất cả các điểm bầu cử đều diễn ra trang nghiêm, an toàn và đúng luật. 
Tình hình an ninh trật tự được giữ vững.  

Thanh Hóa: Tính đến 17 giờ, 2.545.203 cử tri trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi bỏ 
phiếu, đạt 97,93%. Các điểm bỏ phiếu diễn ra bình thường, an toàn theo đúng quy định 
của pháp luật. Một số huyện có cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao trên 99,5% là: Ngọc Lặc, 
Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Xuân, 
Như Thanh. Tại Trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa, 584 người đang bị tạm giam, tạm 
giữ đủ điều kiện để tham gia bầu cử và đã thực hiện xong việc bỏ phiếu, đạt 100%.  

Hà Tĩnh: Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Hà Tĩnh, đến 17 giờ, 97,11% cử tri đi 
bầu cử. Trong đó, có 53/262 xã đã bỏ phiếu xong, điển hình như: Kỳ Thọ, Kỳ Trung (Kỳ 
Anh), Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), Thạch Môn (thành phố Hà Tĩnh), Phú Phong, Hương 
Thủy, Hòa Hải, Hương Xuân (Hương Khê)... Có 700/1.672 tổ bầu cử đã hoàn thành việc 
bầu cử.  

Tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh quản lý, Ủy ban Bầu cử đã tổ chức 
cho 177 cử tri là can phạm đang bị tạm giam thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của 
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mình. Xã Thạch Hạ (Thành phố Hà Tĩnh) đã đem hòm phiếu đến cho 77 cử tri là người 
cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Đồn Biên 
phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã cho một chuyến xe đến bản Rào Tre 
nơi tập trung đồng bào Chứt sinh sống để chở 84 cử tri ở đây đến điểm bầu cử tại xã 
Hương Liên, huyện Hương Khê làm nghĩa vụ công dân.  

Quảng Nam: Đến 17 giờ ngày 22/5, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bỏ 
phiếu đạt 99,87%. Trong đó, trên 1.454/1.770 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu. 
Có 7 huyện: Đông Giang, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Điện Bàn, 
Phước Sơn đã có 100% cử tri đi bầu. 

Quảng Ngãi: Tính đến 18 giờ, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 99,54% cử tri đi bầu cử. 
Hiện, chỉ còn một số ít cử tri ở các huyện Nghĩa Hành, Sơn Hà, Ba Tơ, Tư Nghĩa... chưa 
đi bầu. Các địa phương này đang tích cực vận động những cư tri còn lại tiếp tục thực 
hiện quyền công dân của mình. Đến thời điểm hiện nay, cử tri rất phấn khởi, trật tự. Tại 
các điểm bầu cử, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, thời tiết trong ngày không có 
gì bất thường.  

Khánh Hòa: Tính đến 17 giờ, tại 981 khu vực bỏ phiếu của tỉnh Khánh Hòa, đã có 
trên 929 nghìn cử tri đi bỏ phiếu, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp, đạt 98,66%. Trong đó huyện đảo Trường Sa, hai huyện miền núi 
Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đã hoàn thành công tác bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia bầu 
cử đạt 100%. Cùng thời điểm này đã có 97/137 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tỷ lệ cử 
tri đi bầu cử đạt 100%.  

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tính đến 17 giờ, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có hơn 
804.000 cử tri đi bầu, đạt 98,24%. Toàn bộ 58.590 cử tri của huyện Đất Đỏ đã đi bầu, 
hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa 
bàn. Riêng huyện Côn Đảo, do ảnh hưởng của mưa, các tàu đi nhận hòm phiếu từ các 
đảo về trung tâm thị trấn huyện chưa về để tổng hợp phiếu bầu nên tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 
96,11%. 

Lâm Đồng: Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, đến 17 giờ, toàn tỉnh đã thực 
hiện bầu cử đạt gần 98% tổng số cử tri. Trong tổng số 1.183 tổ bầu cử trong toàn tỉnh, đã 
có 719 tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu; có 64 xã có 100% cử tri đã thực hiện quyền bầu 
cử. Các huyện, thành phố có tỷ lệ đi bầu đạt cao gồm Đạ Huoai (99,9%); Đơn Dương 
(99,52%), thành phố Bảo Lộc (98%)… 

Tây Ninh: Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, tính đến 17 giờ, trên địa bàn tỉnh 
đã có 887.076/906.311 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp, đạt tỷ lệ 97,88%. Hiện, Ủy ban Bầu cử tỉnh và các huyện, thành 
phố của Tây Ninh đang ráo riết rà soát lại số lượng cử tri chưa đi bầu cử để động viên 
những người này đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình; kiên quyết ngăn 
chặn các trường hợp bỏ phiếu thay, một người bỏ nhiều phiếu không đúng quy định của 
pháp luật. 

Vĩnh Long: Tính đến 17 giờ, tỉnh Vĩnh Long đã có 796.147 cử tri đi bầu, đạt 
97,57%. Đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long có 31/109 xã và 615/1.120 tổ bầu cử đã 
hoàn tất việc bỏ phiếu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu 
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cử được bảo đảm an toàn tuyệt đối, lực lượng công an, quân sự, dân phòng được triển 
khai trực 24/24 giờ tại các điểm bỏ phiếu và khu vực trọng yếu. 

Tiền Giang: Đến 17 giờ, toàn tỉnh Tiền Giang có 1.422.307 cử tri đi bầu cử đạt 
98,35%. Buổi chiều, trên địa bàn tỉnh không còn mưa trên diện rộng, nên công tác bầu cử 
diễn ra thuận lợi.  

Hậu Giang: Tính đến 17 giờ 30 phút, tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành công tác bầu 
cử tại 718/877 tổ bầu cử trong toàn tỉnh với hơn 559.000/561.797 cử tri trong tỉnh đi bỏ 
phiếu, đạt 99,54%. Có thể kể đến thị xã Long Mỹ có 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu 
vào lúc 11 giờ 30 phút; thành phố Vị Thanh có 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu vào lúc 
14 giờ 30 phút.  

Kiên Giang: Đến 17 giờ, đã có 1.192.254 cử tri tại tỉnh Kiên Giang đi bầu cử, đạt 
97,88%. Các huyện vùng biên giới, hải đảo cũng như các huyện còn lại, tình hình an ninh 
trật tự tiếp tục được ổn định. Hiện các cử tri trên địa bàn 12 huyện, thị, thành phố đang 
tiếp tục đến các điểm bỏ phiếu, kịp hoàn thành công tác bầu cử đúng theo tiến độ đề ra.  

Cà Mau: Tính đến thời điểm này, tại nhiều tổ bầu cử từ khắp các địa phương trong 
tỉnh Cà Mau đã cơ bản hoàn thành xong công tác bỏ phiếu. Theo ghi nhận, tại nhiều khu 
vực bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt xấp xỉ 90%, trong đó có không ít những khu vực 
vùng sâu, vùng xa và vùng đi lại đặc biệt khó khăn cũng có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.  

Nam Định: Theo báo cáo từ Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định, đến 17 
giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh đạt 95,8%; trong đó, 
huyện Hải Hậu có số cử tri đi bầu cao nhất (99,1%); huyện Nam Trực thấp nhất (90,3%). 
954/1.739 tổ bầu cử có số cử tri đã đi bầu 100% (chiếm 54,86%); 70/229 xã, phường, thị 
trấn đạt 100% cử tri đi bầu (30,6%). Một khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 
50% là tổ số 5 xã Hồng Thuận (huyện Giao Thủy).  

Huyện Ý Yên đạt 96,03% cử tri đi bầu; huyện Trực Ninh đạt 97,5%; thành phố 
Nam Định đạt 95%; huyện Mỹ Lộc đạt 99,28%...  

Ninh Thuận: Đến 18 giờ, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Ninh Thuận đã đạt tỷ lệ phiếu 
bầu hơn 96%. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận, huyện miền núi Bác Ái 
đã đạt 100% cử tri bỏ phiếu tại 57 điểm bầu cử; huyện Thuận Bắc đạt 99%; thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm đạt 98%; huyện Thuận Nam đạt 95%, huyện Ninh Phước đạt 
94%.  

Các tổ công tác tại 477 khu vực bỏ phiếu đang thực hiện quản lý chặt chẽ hòm 
phiếu bầu; tích cực tuyên truyền bằng hệ thống phát thanh để kêu gọi cử tri địa phương 
khẩn trương đến các khu vực bỏ phiếu, để sớm hoàn thành việc bỏ phiếu đúng thời gian 
quy định.  

Quảng Bình: Đến 18 giờ 30 phút, tỉnh Quảng Bình đạt gần 97% số cử tri đi bầu cử 
đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021. Trong đó, cao nhất là huyện Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới đạt 99%, thấp 
nhất là huyện Quảng Ninh đạt 93%.  

Tại 18 xã vùng biển bị thiệt hại do sự cố môi trường cá chết hàng loạt, nhờ làm tốt 
công tác tuyên truyền, vận động nên bà con ngư dân đã khắc phục mọi khó khăn, phấn 
khởi đi tham gia bầu cử đúng quy định của pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ 
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công dân của mình. Tình hình an ninh trật tự ổn định. Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh Quảng Bình có 
1.125 khu vực bỏ phiếu với tổng số hơn 620.830 cử tri.  

Hà Giang: Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, đến 19 giờ, tất cả các 
khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã hoàn thành công tác bầu cử, 
tiến hành đóng hòm phiếu.  

Tổng số cử tri toàn tỉnh trong danh sách niêm yết 513.438 người, số cử tri tham 
gia bỏ phiếu 512.955 người, đạt 99,91%. Trong đó, 5 huyện, thành phố: Bắc Mê, Vị 
Xuyên, Quang Bình, Hoàng Su Phì và thành phố Hà Giang hoàn thành 100% cử tri đi 
bầu cử; đơn vị cấp huyện đạt tỷ lệ thấp nhất với 99,48% cử tri đi bầu. Toàn tỉnh có 468 
cử tri không đi bầu cử do làm ăn xa ngoài địa bàn cư trú, không về kịp.  

Bắc Kạn: Đến thời điểm 18 giờ 30, tại đơn vị bầu cử huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), 
số cử tri đi bỏ phiếu đã đạt trên 99%. Theo ông Trần Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Chợ Mới, do sơ suất, trong buổi sáng, tại tổ bầu cử số 9 đã phát nhầm 
phiếu bầu của tổ số 10 và có 44 cử tri đã bỏ phiếu. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban 
Bầu cử huyện đã lập biên bản, niêm phong hòm phiếu và báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh 
Bắc Kạn. Tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo niêm phong hòm phiếu chính và sử dụng hòm phiếu 
phụ, phát lại phiếu để cử tri bầu lại. Trong buổi chiều, công tác bầu cử diễn ra an toàn, 
đúng quy định, không xảy ra sai sót.  

Hà Nam: Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam, tính đến 18 giờ, tỷ lệ cử tri trên địa 
bàn tỉnh đi bầu cử đạt 98,86%. Một số địa phương có số cử tri đi bầu cử đạt cao như 
huyện Kim Bảng đạt 99,83%, thành phố Phủ Lý đạt 99,47%, huyện Thanh Liêm đạt 
99,39%... Toàn tỉnh có 582/905 khu vực bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử. 
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, 
đúng quy định.  

Thái Bình: Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình, công tác bầu cử trên 
địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, số lượng cử tri đi bỏ phiếu tiếp tục tăng. Tính đến 17 giờ 30 
phút, toàn tỉnh đã đạt 95% tổng số cử tri đi bầu cử. Thành phố Thái Bình tiếp tục là địa 
bàn dẫn đầu số cử tri tham gia bỏ phiếu với 99%, 7 huyện còn lại đều đạt trên 90%. 482 
khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bầu cử; 38 xã, phường, thị trấn đạt 100% cử tri đi 
bầu cử. Công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy trình, đúng pháp luật, không phát sinh 
các vấn đề cản trở công tác bầu cử.  

Gia Lai: Đến 19 giờ ngày 22/5, tỉnh Gia Lai có số cử tri đi bỏ phiếu tại các điểm 
bầu cử đạt 98% trên tổng số gần 940.000 cử tri. Các điểm bầu cử ở thành phố Pleiku, các 
thị xã An Khê, Ayunpa và một số huyện Đăk Đoa, Mang Yang... đã kết thúc bầu cử sớm 
hơn dự kiến. Số cử tri chưa đi bỏ phiếu còn lại chủ yếu ở các vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng sâu, vùng xa do bà con đi làm nương rẫy xa. Ông Huỳnh Văn Tâm, cơ 
quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, sẽ tiếp tục chỉ đạo các điểm bầu cử còn có cử tri 
chưa đi bỏ phiếu kéo dài thời gian mở cửa phục vụ đến 20 giờ, nhằm đảm bảo 100% số 
cử tri đi bỏ phiếu thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. 1.615 điểm bầu cử trong 
toàn tỉnh đều an toàn, trật tự. 
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Đắk Lắk: Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đến 19 giờ, cử tri các dân tộc tỉnh 
Đắk Lắk đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 99,75%. Một số điểm cử tri đi bỏ phiếu đạt cao như: 
Huyện Krông Ana, Cư Kuin (đạt 100%); thành phố Buôn Ma Thuột (98,75%)...  

Theo ông Miên KLơng, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, công tác bầu cử của 
tỉnh diễn ra nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm. Phần lớn các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đều 
phấn khởi, tin tưởng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn ra người đủ đức, đủ tài đem hết công 
sức, trí tuệ xây dựng quê hương đất nước.  

Đắk Nông: Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông, đến 18 giờ, tỷ lệ cử 
tri đi bỏ phiếu đạt trên 97,88%. Trong đó, huyện Krông Nô đạt 99,16%; Chư Jút đạt 
99,18%; Đắk Mil đạt 99%; Đắk Song đạt 97,56%; Đắk R’lấp đạt 95%; Tuy Đức đạt 
94,3%; Đắk G’long đạt 99,97% và thị xã Gia Nghĩa đạt 98,48%. Toàn tỉnh đã có 
556/723 tổ bầu cử và 21 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu. 

Quá trình bầu cử diễn ra đúng quy trình, dân chủ, đúng luật và diễn ra tuyệt đối an 
toàn. Các cử tri đi bầu cử trong tâm thế vui tươi, phấn khởi và kỳ vọng lớn lao. Ngày bầu 
cử thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.  

Bình Dương: Tính đến 18 giờ, tỉnh Bình Dương đã có 1.345.995 cử tri bỏ phiếu 
đạt 93,4% tổng số cử tri niêm yết; trong đó có 3 huyện đạt từ 97% đến 99% và số huyện, 
thị, thành phố còn lại đạt trên 90%.  

Hải Dương: Đến 19 giờ, toàn tỉnh Hải Dương đã có 96,5% cử tri đi bầu cử. Các 
địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao là thành phố Hải Dương đạt 98,5%, các huyện 
Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành, thị xã Chí Linh đều đạt 97%... tại các điểm bỏ phiếu, cử tri 
đều chấp hành nghiêm túc quy định bầu cử. An ninh trật tự được bảo đảm. Cơ sở vật chất 
đảm bảo, thời tiết thuận lợi ủng hộ cử tri đi bầu cử.  

Nghệ An: Đến 19 giờ, tại Nghệ An có thêm nhiều điểm bầu cử hoàn thành công 
tác bầu cử. Tổ bầu cử số 8, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu có 100% đồng bào công giáo 
đã đi bỏ phiếu xong trong chiều 22/5. Nhiều điểm bầu cử có đông đồng bào công giáo, 
các linh mục và giáo dân cũng đã tích cực đi bầu cử. Linh mục Võ Thanh Tâm, nguyên 
Tổng đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cùng một số linh mục, các chủng sinh của 
Đại chủng viện Vinh Thanh, các nữ tu Dòng Mến thánh giá, nữ tu Dòng Thừa sai Bác Ái 
đã dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 5, xã Nghi Diên, huyện 
Nghi Lộc.  

 

                                                                                                            NĐ  
                                                                  (tapchicongsan.org.vn - Ngày 23/5/2016) 
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69 TRIỆU CỬ TRI CẢ NƯỚC ĐI BẦU CỬ 
 

22/5, cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội Khóa XIV, 
đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021 diễn ra trên 
toàn quốc. Trên 69 triệu 
cử tri cùng đi bầu, chọn 
từ 870 ứng viên 500 
người đại diện của mình 
tại cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất. 

Con số chính xác tổng 
số cử tri được lập, đã tiến 
hành cấp phát thẻ cử tri là 
69.265.810 người. Hơn 69 
triệu cử tri sẽ cùng bỏ lá 
phiếu bầu ra người đại diện 
vào các cơ quan dân cử tại 
94.476 tổ bầu cử. Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh là 
2 thành phố có số cử tri, số 
tổ bầu cử lớn nhất cả nước, 
cũng là những địa phương 
được phân bổ số lượng đại 
biểu nhiều nhất (mỗi thành 
phố sẽ có 30 đại biểu Quốc 
hội). 

Trong số 870 ứng viên 
đại biểu Quốc hội, có 197 
cán bộ do các cơ quan 
Trung ương giới thiệu ứng 
cử đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV. Số lượng ứng viên 
Trung ương này không thay 
đổi qua 3 vòng hiệp thương. 

197 ứng cử viên ở 
Trung ương, có 12 người 
thuộc khối các cơ quan 
Đảng, 5 người thuộc khối 

cơ quan Chủ tịch nước, Tư 
pháp, 17 người thuộc khối 
Chính phủ và các cơ quan 
thuộc Chính phủ (gồm 12 
Bộ trưởng, 3 Phó thủ tướng, 
Thủ tướng), 113 người 
thuộc khối Quốc hội, 31 
người thuộc khối Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên. 

Cả 19 Ủy viên Bộ 
Chính trị cùng ứng cử làm 
đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV này. 

Trong cuộc bầu cử hôm 
nay, những lãnh đạo cao 
nhất của Đảng, Nhà nước 
như Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng, Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Thị Kim Ngân, 
Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang tham gia bỏ phiếu ở 
Hà Nội, tại nơi cư trú. Được 
biết, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã trở về từ 
chuyến công du tới Nga và 
sẽ thực hiện quyền, nghĩa 
vụ công dân tại Hải Phòng 
cũng là địa phương ông 
được phân ứng cử. 

Trao đổi về những 
công tác chuẩn bị sau cùng 
trước giờ những lá phiếu 
đầu tiên được thả vào hòm 
phiếu, Chánh Văn phòng 
Hội đồng Bầu cử quốc gia 
- Tổng thư ký Quốc hội 
Nguyễn Hạnh Phúc cho 

biết, dù còn nhiều đơn thư 
khiếu nại, tố cáo thời gian 
qua, 870 người trong danh 
sách ứng cử viên được 
công bố gần 1 tháng trước 
đều đủ điều kiện để đưa ra 
bầu. 

“Tất cả các khiếu nại, 
tố cáo về các ứng cử viên 
gửi đến các cơ quan trước 
ngày 12/5 vừa qua đã được 
giải quyết ở Hội đồng Bầu 
cử quốc gia, Ủy ban Bầu 
cử các địa phương và 
không có trường hợp nào 
khiếu nại về kết quả giải 
quyết. Đến nay Hội đồng 
Bầu cử quốc gia cũng 
không nhận được khiếu nại 
nào về việc không đồng ý 
với giải quyết ở địa 
phương. Cho nên có thể 
khẳng định, người khiếu tố 
đã đồng ý với kết luận giải 
quyết tại địa phương. Những 
đơn thư sau ngày 12/5 đã 
tạm ngừng giải quyết nhưng 
các cơ quan vẫn tiếp nhận để 
giải quyết tiếp sau ngày bầu 
cử” - ông Nguyễn Hạnh 
Phúc thông tin. 

3 vòng “thẩm tra” tư 
cách đại biểu Quốc hội 

Về thời gian bỏ phiếu 
quy định, trong ngày hôm 
nay, tất cả các hòm phiếu 
trên toàn quốc sẽ đồng loạt 
mở vào 7h sáng và đóng 
hòm phiếu vào 7h tối. 69 
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triệu cử tri cả nước có 12 
tiếng đồng hồ để thực hiện 
quyền công dân cơ bản 
nhất của mình. Sau thời 
điểm đóng hòm phiếu, các 
tổ bầu cử sẽ tiến hành kiểm 
phiếu tại chỗ. 

Đại diện cử tri, phóng 
viên do cơ quan thông tấn 
báo chí cử đi làm được 
chứng kiến, giám sát quá 
trình kiểm phiếu. Đây là 
quy trình mới, lần đầu 
được áp dụng tại cuộc bầu 
cử lần này. 

Sau khi kiểm phiếu 
xong, Ủy ban Bầu cử các 
cấp lập biên bản về kết quả 
kiểm phiếu, Hội đồng Bầu 
cử quốc gia nhận biên bản 
xác nhận kết quả từ Ủy ban 
Bầu cử của địa phương gửi 
lên, tập hợp lại để lên danh 
sách những người trúng 
cử. Chậm nhất sau 20 ngày 
sau ngày bỏ phiếu, kết quả 
cùng danh sách các đại 

biểu Quốc hội Khóa XIV 
sẽ được công bố. 

Chánh Văn phòng Hội 
đồng Bầu cử quốc gia giải 
thích, 20 ngày là khoảng 
thời gian để Hội đồng Bầu 
cử có điều kiện xem xét 
các khiếu nại tố cáo. Một 
người đã trúng cử đại biểu 
Quốc hội cũng sẽ tiếp tục 
xem có bị khiếu nại, tố cáo 
không, nếu nội dung khiếu 
tố đúng thì phải xử lý. 
Việc này sẽ do Hội đồng 
Bầu cử đánh giá từng 
trường hợp. 

Chưa hết, những người 
trúng cử còn phải vượt qua 
vòng thẩm tra tư cách đại 
biểu Quốc hội. Sau thời 
điểm công bố danh sách 
những người trúng cử, Hội 
đồng Bầu cử quốc gia cũng 
có thêm 30 ngày nữa để 
tiếp tục xem xét các vấn 
đề, dư luận, thông tin về 
người trúng cử. Khoảng 

thời gian này cũng là để cử 
tri nắm được thông tin về 
người được bầu, có thể tiếp 
tục phát hiện, chỉ ra trường 
hợp này, trường hợp kia 
không xứng đáng làm 
người đại diện cao nhất 
của nhân dân. 

“Trong vòng 30 ngày 
cho đến kỳ họp đầu tiên 
của Quốc hội Khóa XIV 
những vấn đề về người 
trúng cử đại biểu Quốc hội 
sẽ được xem xét, giải 
quyết. Sau quy trình đó, 
Quốc hội khóa mới sẽ 
công bố xác nhận tư cách 
đại biểu” - ông Nguyễn 
Hạnh Phúc nói. 

 

P.Thảo 
(dantri.com.vn 

 Ngày 22/5/2016) 

  

 
 

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ BẦU CỬ 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 
 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thu được kết quả tốt đẹp. 

Đây là thông tin do ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội kiêm Chánh 
Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết tại phiên họp thứ 6, Hội đồng Bầu cử 
quốc gia, sáng 8/6, tại Nhà Quốc hội. 

Tham dự và chủ trì phiên họp có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ 
tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; các Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia: Phó chủ 
tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh 
đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. 
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Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng số cử tri cả nước có 67.485.480 người, tỷ lệ 
cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,35%, nhiều tỉnh đạt tỷ lệ rất cao như Thừa Thiên - 
Huế, Yên Bái, Lai Châu... 

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV là 870 người, tổng số đại 
biểu trúng cử trong ngày 22/5/2016 và bầu cử bổ sung ngày 29/5/2016 ở thành phố 
Cần Thơ là 496 người (thiếu 4 đại biểu so với tổng số 500 đại biểu được bầu). 

Trong số các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, có 15 ứng cử viên không 
trúng cử ở các địa phương. Cụ thể, có 7/14 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về 
thành phố Hồ Chí Minh không trúng cử. Con số này ở Hà Nội là 4 người trong số 13 
ứng cử viên được Trung ương giới thiệu (4/13), Đồng Tháp (1/3), Phú Yên (1/2), Trà 
Vinh (1/2), Sóc Trăng (1/2). 

Về cơ cấu kết hợp, có 86 người là dân tộc thiểu số (thiếu 4 so với dự kiến), phụ 
nữ là 133 người (thiếu 17 người so dự kiến), người ngoài Đảng 21 người (giảm 4,2% 
so với Khóa XIII), trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 14,30% (cao hơn 21 người so dự kiến), tái 
cử 160 người (đúng dự kiến), đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu 317 người (đạt 
63,9%), tự ứng cử trúng 2 người (giảm 0,4% so với Khóa XIII), trình độ trên đại học 
310 người (chiếm 62,50%), đại học 180 người (36,30%), dưới đại học 6 người. 

Về kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 6.527 
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để bầu 3.916 đại biểu; có 41.777 
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện để bầu 25.259 đại biểu; có 
497.304 người ứng cử để bầu 297.899 đại biểu cấp xã. Tuy nhiên, so với dự kiến, số 
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thiếu 8 đại biểu; cấp huyện thiếu 120 đại biểu; 
cấp xã thiếu 6.626 đại biểu. 

Đáng chú ý, tại cuộc bầu cử lần này, đã phải hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bầu cử số 2, xã An Sơn, 
huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang do có vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử (đã 
tiến hành bầu lại vào ngày 5/6/2016); hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân cấp xã tại đơn vị bầu cử số 3, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vì 
in sai họ của ứng cử viên (bầu lại ngày 5/6/2016). 

Tại cuộc bầu cử này, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã tiếp nhận nhiều đơn, 
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến công tác bầu cử, nhân sự 
ứng cử và người trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Hội đồng đã chỉ đạo Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo cập nhật, 
phân loại, xử lý. Trình tự, thủ tục xem xét và giải quyết được thực hiện thận trọng, bảo 
đảm theo luật định. Đến nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia không nhận được đơn thư, 
khiếu nại nào về việc không đồng ý với kết luận trả lời của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, 
thành phố. 
 

                                                                                                        Lê Sơn  
                                                                                  (baochinhphu.vn - Ngày 08/6/2016) 

 

 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
 

Chủ trì cuộc họp báo có các ông Phùng Quốc Hiển, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy 
viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên 
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Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Trương Minh 
Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó 
chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại 
biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. 

Tại cuộc họp báo, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã công bố Nghị 
quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV. 

Công bố kết quả cuộc bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc 
hội Khóa XIV, ông Trần Văn Túy cho biết tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu 
cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021 ngày 22/5 là 67.049.091 cử tri, đạt 99,35%. 

Trong đó tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt cao nhất là 99,99%, tỉnh Yên Bái 99,98%; 
Quảng Nam 99,97%... 

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV là 870 người. Tổng số đại biểu 
trúng cử trong ngày 22/5 và bầu cử thêm ngày 29/5 ở Cần Thơ là 496 người (bầu thiếu 4 
đại biểu Quốc hội ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng, Đồng Nai, mỗi tỉnh bầu thiếu 
1 đại biểu so với số được phân bổ). 

Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 182 người 
trúng cử (36,70%), ít hơn với dự kiến 15 người (Khóa XIII là 33,4%). 

Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu: 312 người (62,90%). 
Đại biểu tự ứng cử: 2 người (0,4%); giảm 0,4% so với Khóa XIII (Khóa XIII có 4 
người). 

Về cơ cấu kết hợp, đại biểu là người dân tộc thiểu số: 86 người (17,30%); thấp hơn 
4 người so với dự kiến nhưng cao hơn so với Khóa XIII (Khóa XIII có 78 người, tỷ lệ 
15,60%). 

Phụ nữ: 133 người (26,80%), thấp hơn 17 người so với dự kiến nhưng cao hơn so 
với Khóa XIII (Khóa XIII có 122 người, tỷ lệ 24,40%). 

Đại biểu là người ngoài Đảng: 21 người (4,20%) thấp hơn so với dự kiến và thấp 
hơn so với Khóa XIII (Khóa XIII có 42 người, tỷ lệ 8,40%). 

Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 71 người (14,30%), cao hơn 21 người so với dự 
kiến và cao hơn so với Khóa XIII (có 62 người, 12,40%). 

Đại biểu Khóa XIII tái cử: 160 người (32,30%) bằng số đã dự kiến; thấp hơn so 
với Khóa XIII (Khóa XII tái cử có 167 người, tỷ lệ 33,4%). 

Đại biểu Quốc hội lần đầu: 317 người (63,90%). 
Trình độ trên đại học: 310 người (62,50%); đại học 180 người (36,30%); dưới đại 

học 6 người (1,20%). 
Trao đổi về tình trạng bầu hộ, bầu thay trong cuộc bầu cử, Phó chủ tịch Quốc hội 

Phùng Quốc Hiển cho biết có một số thông tin và đơn thư của công dân gửi lên Hội đồng 
Bầu cử quốc gia phản ánh có tình trạng bầu hộ, bầu thay. 

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho tiến hành kiểm tra và giao Ủy ban Bầu cử các 
tỉnh kiểm tra cho thấy, có một số ý kiến nặc danh, một số cử tri có bỏ phiếu thay vì 
không hiểu biết là sai nhưng không nghiêm trọng. 
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Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử địa phương đã có sự chấn chỉnh, 
kiểm tra và thấy không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. 

Những nơi việc bầu hộ, bầu thay ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả bầu cử thì 
Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử và yêu cầu bầu cử lại. 

Khẳng định số đại biểu Quốc hội tái cử Khóa XIV là 160 người (32,30%) cũng 
tương tự như các khóa trước dao động từ 30 - 35%, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc 
Hiển cho biết số đại biểu Quốc hội tái cử là lực lượng nòng cốt đảm bảo cho hoạt động 
của Quốc hội Khóa XIV. 

Cùng với những đại biểu Quốc hội mới tham gia đủ tiêu chuẩn và kinh qua nhiều 
hoạt động sẽ góp phần đảm bảo cho chất lượng hoạt động của Quốc hội, làm cho Quốc 
hội luôn có sự đổi mới, Phó chủ tịch Quốc hội nêu rõ. 

Trao đổi thêm về việc bầu thiếu 4 đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho 
biết các khóa trước cũng xảy ra tình trạng này, cụ thể như Khóa IX thiếu 5 đại biểu, 
Khóa XI thiếu 2 đại biểu..., các nhiệm kỳ Quốc hội khóa trước thiếu cũng không tiến 
hành bầu thêm. 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh, tỷ lệ đại biểu Quốc hội Khóa XIV là 
người ngoài Đảng (21 người) giảm so với Quốc hội Khóa XIII hoàn toàn do cử tri xem 
xét, đánh giá, lựa chọn vì đã giới thiệu nhiều (97 người) ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Phát biểu kết thúc cuộc họp báo, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an 
toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Sau công bố kết quả, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ xem xét, giải quyết, khiếu nại 
về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nếu có) theo quy định của pháp luật và 
tiến hành thẩm tra, xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội và báo cáo 
Quốc hội Khóa XIV tại kỳ họp thứ nhất./. 

 

                                                                        (vietnam.vnanet.vn - Ngày 10/6/2016) 
 

 
 

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 
 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đã 
thành công tốt đẹp. Đây là cuộc bầu cử dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền 
dân chủ của nhân dân. Cử tri đã thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc lựa 
chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực Nhà 
nước ở Trung ương và địa phương. Kết quả bầu cử cũng cho thấy cử tri mong 
muốn người đại diện cho mình đóng góp công sức, trí tuệ góp phần đưa đất nước 
phát triển. 

Cuộc bầu cử ngày 22/5/2016 là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước tới nay 
với hơn 69 triệu cử tri. Đây cũng là cuộc bầu cử lần đầu tiên Việt Nam thực hiện Luật 
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Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 2015; lần đầu tiên có Hội đồng Bầu cử 
quốc gia được thành lập và hoạt động. Những điều này là minh chứng cho thấy công tác 
tổ chức cuộc bầu cử năm nay có những bước tiến đáng ghi nhận. 

Tỷ lệ cử tri đi bầu cao 
Theo Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 

66.830.360 cử tri, đạt 98,79%. Có 47/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu 
đạt từ 99% trở lên. Trong đó 02 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Yên Bái, số cử tri đi bầu đạt 
cao nhất 99,99%. Hầu hết các tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc bỏ phiếu đúng theo quy 
định. Với lá phiếu của mình, cử tri đã thể hiện quyền công dân, trực tiếp góp phần xây 
dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Thành công của 
cuộc bầu cử không chỉ ở số lượng cử tri đi bầu cao, mà quan trọng là nhận thức chính trị 
của cử tri đối với lá phiếu của mình. Theo bà Trần Thị Hoa Sinh, đại biểu Quốc hội Khóa 
XIII đoàn Lạng Sơn, yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của cuộc bầu cử lần này 
chính là trách nhiệm cao của mỗi cử tri với lá phiếu: “Qua từng cuộc bầu cử, tôi thấy 
đánh giá của cử tri về các ứng cử viên của mình ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp là các cử tri rất thận trọng, ngày một yêu cầu đòi hỏi các ứng cử viên 
phải có trình độ năng lực và phải có tâm. Đối với kỳ bầu cử này, cử tri có ý thức trách 
nhiệm rất cao. Và tôi đánh giá rất cao sự lựa chọn của cử tri”. 

Theo ông Lê Minh Thông, Phó chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, cử tri 
bỏ phiếu có trách nhiệm như vậy vì đã hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử, giá trị 
lớn của lá phiếu mình cầm trên tay: “Họ nhận thức vai trò ngày càng cao của Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân và thể hiện ngày càng tốt hơn ý chí, nguyện vọng của cử tri. Họ thấy 
rằng chỉ có thể thông qua những kênh này thì ý kiến của họ được lắng nghe, được thể 
hiện trong việc hoạch định chính sách và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 
Rõ ràng cử tri đã rất quan tâm đến hoạt động của cơ quan dân cử và quan trọng hơn là tin 
tưởng ở các cơ quan dân cử nên họ lựa chọn. Thứ hai là rõ ràng mà nói việc cử tri xếp 
hàng, đợi đến lượt mình bỏ phiếu thể hiện sự trưởng thành về mặt dân chủ, rất tôn trọng 
quyền làm chủ của mỗi cử tri”. 

Theo đúng luật định, cuộc bầu cử lần này mở rộng quyền bầu cử đối với những 
người bị tạm giữ, tạm giam và quy định về việc tham gia chứng kiến kiểm phiếu của 
người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được 
ủy nhiệm, phóng viên báo chí. Những điều này không chỉ đảm bảo cho người dân được 
thực hiện quyền bầu cử của mình lựa chọn những người có đủ tài năng, phẩm chất đạo 
đức vào cơ quan quyền lực Nhà nước mà còn tạo cơ sở để cuộc bầu cử diễn ra công 
bằng, công khai, minh bạch, bảo đảm thực chất. 

Thành công nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
Thành công chung của cuộc bầu cử là do sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp, chính 

quyền các địa phương, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đầy đủ về mục đích, ý 
nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân nên ngay từ thời điểm khai mạc, 
cử tri đã hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm quyền và nghĩa vụ của 
công dân.  

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh 
Phúc đánh giá công tác tổ chức bầu cử lần này có nhiều cải tiến, được chuẩn bị chu đáo 
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từ sớm và tổ chức thực hiện bài bản góp phần vào thành công chung của toàn cuộc bầu 
cử. Công tác thông tin tuyên truyền được tập trung triển khai với nhiều nội dung và hình 
thức phong phú, tạo không khí phấn khởi cho cử tri cả nước tích cực tham gia cuộc bầu 
cử. Hoạt động của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cũng tạo sức lan 
tỏa trong quần chúng nhân dân để đông đảo cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử: 
“Thành công của bầu cử phải nói rằng đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc 
tập trung chỉ đạo từ Trung ương và địa phương. Ở địa phương có nhiều cách làm sáng 
tạo thì cái đó cũng góp phần vào công tác tổ chức. Vì luật mới nên công tác tập huấn rất 
kỹ, nhất là các tổ bầu cử đã tổ chức tập huấn từ Ủy ban Bầu cử, ban bầu cử, Từ đó giúp 
cho công tác nghiệp vụ của tổ bầu cử tốt hơn. Lần này tôi đánh giá công tác tuyên truyền 
cũng rất tốt, nhiều hình thức rất phong phú, từ đó nâng cao nhận thức của người dân”. 

Theo luật định, chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử quốc gia sẽ 
công bố chính thức kết quả bầu cử. Cử tri mong rằng những đại biểu được nhân dân tín 
nhiệm bầu vào cơ quan dân cử các cấp sẽ thực hiện thật tốt lời hứa của mình, xứng đáng 
với sự tin tưởng của cử tri, cùng góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển. 

 

                                                                                              Châm Hoa Vân  
                                                                                (vovworld.vn - Ngày 01/6/2016)  
 

 
 

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC THÀNH CÔNG CỦA CUỘC BẦU CỬ 
 

Với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lên tới 
99,35% tỷ lệ cao nhất trong mấy kỳ 
bầu cử gần đây; số đơn vị phải bầu cử 
thêm, bầu cử lại giảm, số lượng những 
người trúng cử là người trẻ, người có 
trình độ đại học và trên đại học cao 
hơn so với nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. 
Vậy mà trên một số trang mạng xã hội, 
một số cơ quan báo chí nước ngoài vẫn 
có những thông tin sai lệch, xuyên tạc 
thành công cuộc bầu cử của chúng ta... 

Bảo đảm dân chủ, công khai và 
minh bạch 

“Thắng lợi đầu tiên và quan trọng 
nhất của cuộc bầu cử lần này chính là 
thắng lợi của dân chủ, của công khai và 
minh bạch”. Đó là khẳng định của đồng 
chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký 

Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng 
Bầu cử quốc gia với báo giới ngay sau khi 
Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết 
quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV. 

Thực tế trong thời gian qua, ở tất cả 
các địa phương trong cả nước, từ việc lựa 
chọn người ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi 
cư trú, nơi công tác đến việc tổ chức các 
vòng hiệp thương để ra được danh sách 
ứng cử viên chính thức đều được tiến 
hành dân chủ, đúng luật, bảo đảm công 
khai, minh bạch, công bằng. Quá trình 
vận động bầu cử của các ứng cử viên 
cũng được thực hiện rất công bằng, dân 
chủ và công khai. Ứng cử viên là lãnh đạo 
cấp cao ở Trung ương hay người tự ứng 
cử, người là đảng viên, người không phải 
là đảng viên... cũng đều phải vận động 
bầu cử với thời lượng và hình thức như 
nhau. Thế nhưng không hiểu vì sao trên 
Internet, một số người vẫn cho rằng 
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“nguyên nhân của việc một số người tự 
ứng cử và người ngoài Đảng không trúng 
cử là do việc vận động bầu cử không công 
bằng”. 

 Một điểm mới rất quan trọng trong 
cuộc bầu cử này theo quy định của Luật 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân là trong quá trình kiểm 
phiếu, lần đầu tiên, chúng ta thực hiện 
quy định cho phép ứng cử viên, cơ quan, 
đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử 
hoặc người được ủy nhiệm có quyền 
chứng kiến việc kiểm phiếu; phóng viên 
báo chí được tham gia chứng kiến việc 
kiểm phiếu. Đây là bước tiến rất quan 
trọng bảo đảm việc bầu cử đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp của 
chúng ta thực sự dân chủ, công khai, minh 
bạch.   

Có người so sánh việc bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp ở Việt Nam với một số nước 
và “phán quyết” rằng, “việc tổ chức bầu 
cử ở Việt Nam đã lỗi thời”. Người viết 
bài này đã được đi một số nước mà một 
số người ca ngợi là “dân chủ”, thăm các 
nghị viện của họ, tiếp xúc với khá nhiều 
nghị sỹ và thấy rằng, mỗi quốc gia có 
cách thức tiến hành bầu cử khác nhau, tùy 
theo chế độ chính trị, truyền thống, văn 
hóa, kinh tế của mình. Thế nhưng, tất cả 
các nước đều có các quy phạm pháp luật 
về bầu cử. Việc giới thiệu ứng cử viên ở 
hầu hết các nước đều do các đảng phái 
chính trị thực hiện. Thí dụ, ở Cộng hòa 
Liên bang Đức, việc giới thiệu ứng cử 
viên vào Nghị viện là độc quyền của các 
đảng chính trị. Ở Mỹ, việc lựa chọn ứng 
cử viên để bầu cử Tổng thống, Thượng 
nghị sỹ, Hạ nghị sỹ, chủ yếu chỉ có đảng 
Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ luôn cạnh 
tranh nhau...  

Ở Việt Nam hiện nay, việc tổ chức 
bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân được thực hiện theo Luật 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân (sau đây gọi tắt là Luật 
Bầu cử). Nguyên tắc bầu cử ở Việt Nam 
được luật quy định là: Phổ thông, bình 
đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quyền 
bầu cử và quyền ứng cử của công dân 
được quy định: Mọi công dân Việt Nam 
đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 
21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân. Về điểm này, 
quyền ứng cử ở Việt Nam còn tiến bộ, 
thông thoáng hơn ở nhiều nước khác. 

Về tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội 
Trong danh sách 870 ứng cử viên 

đại biểu Quốc hội Khóa XIV có 97 người 
không phải là đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam (chiếm khoảng 11% so với tổng 
số các ứng cử viên). Tuy nhiên, kết quả 
bầu cử chỉ có 21 người ngoài Đảng trúng 
cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, chiếm 
4,2% tổng số đại biểu Quốc hội, giảm hơn 
so với Quốc hội Khóa XIII. Kết quả này 
phản ánh sự lựa chọn, ý chí và nguyện 
vọng của cử tri. Thế nhưng phiến diện 
nhìn vào kết quả này, cũng có người lại 
cho rằng “Đảng độc quyền trong Quốc 
hội”; “Tỷ lệ người không phải là đảng 
viên quá ít trong Quốc hội sẽ ảnh hưởng 
đến không khí dân chủ”... Có người còn 
đòi “Bầu thêm các đại biểu không phải là 
đảng viên”... 

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi 
công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV về tỷ lệ đảng viên trong Quốc 
hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn 
phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, khẳng 
định: Theo quy định của Luật Bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân, cử tri hoàn toàn có quyền lựa chọn 
người đại diện cho mình tham gia trong 
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cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. 
Bầu cho ai, không bầu cho ai là quyền của 
cử tri. 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: 
“Không phải cứ có ít đại biểu Quốc hội là 
đảng viên thì mới bảo đảm tính dân chủ 
của Quốc hội. Yếu tố quan trọng nhất để 
bảo đảm dân chủ trong Quốc hội vẫn phải 
là công khai, minh bạch mọi hoạt động 
của Quốc hội từ lập pháp, giám sát đến 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
nước. Việc này thì Quốc hội Khóa XIII đã 
làm khá tốt và chắc chắn Quốc hội Khóa 
XIV sẽ tiếp tục làm tốt hơn, mọi hoạt 
động của Quốc hội sẽ được công khai trên 
các phương tiện truyền thông để người 
dân cả nước được biết, qua đó, người dân 
có thể giám sát được hoạt động của Quốc 
hội. 

Theo quy định của Hiến pháp và 
Luật Tổ chức Quốc hội, bất kỳ đại biểu 
Quốc hội nào, dù có phải là đảng viên hay 
không phải là đảng viên cũng đều phải 
hoạt động theo pháp luật và theo ý chí, 
nguyện vọng chính đáng của cử tri và 
nhân dân. Không đại biểu Quốc hội nào 
được phát biểu hay có những hoạt động 
đứng trên luật pháp, đứng ngoài luật 
pháp. 

Trong số những người ngoài Đảng 
trúng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này 
có nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng 
thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. 
Đây là lần trúng cử thứ tư liên tiếp của 
ông tại đơn vị bầu cử tỉnh Đồng Nai sau 
các khóa: XI, XII, XIII. Bên lề kỳ họp 
Quốc hội Khóa XIII, ông Dương Trung 
Quốc đã có lần kể rằng: “Một vài cơ quan 
truyền thông nước ngoài hỏi tôi có nghĩ 
rằng mình là “đối lập” không? Tôi trả lời 
tôi chỉ cố là một tiếng nói “độc lập” để 
đóng góp cho lợi ích chung thôi”. 

Vì sao số người tự ứng cử trúng 
cử thấp? 

Trong danh sách 496 người trúng 
cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV chỉ có 2 
người tự ứng cử trúng cử, thấp hơn so với 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII. 
Vì sao lại có tình trạng này? 

Hiến pháp, văn bản pháp lý có giá 
trị cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, tại Điều 27 quy định: 
“Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền 
bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng 
cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân”. 
Pháp luật về bầu cử của Việt Nam cũng 
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các 
công dân thực hiện quyền ứng cử vào 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Cũng 
như nhiều nước trên thế giới, để có tên 
trong danh sách bầu cử, tất cả các ứng cử 
viên, không phân biệt nghề nghiệp, chức 
vụ, người được giới thiệu và người tự ứng 
cử đều phải trải qua các vòng hiệp 
thương. Tại Việt Nam, các vòng hiệp 
thương này do Mặt trận Tổ quốc chủ trì, 
để cử tri nơi công tác và nơi cư trú góp ý, 
lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu tín 
nhiệm. 

Cũng có người thắc mắc: Tại sao 
lại cần lấy ý kiến cử tri nơi công tác và 
nơi cư trú? Xin thưa: Vì họ là những 
người sâu sát, có đủ thông tin về phẩm 
chất chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như 
năng lực công tác của ứng cử viên... Thực 
hiện quy định đó, tại hội nghị cử tri, đối 
chiếu với tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri sẽ 
quyết định ai xứng đáng đưa vào danh 
sách bầu cử để bầu làm đại biểu Quốc hội. 
Ở đó, mọi người đều bình đẳng, không có 
chuyện “Phân biệt đối xử”, hay “Đấu tố” 
như ai đó rêu rao. Đến việc tổ chức vận 
động bầu cử cũng vậy, tất cả đều công 
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khai, bình đẳng và được nhân dân giám 
sát. Tại nơi bỏ phiếu, các cử tri lại một lần 
nữa đọc tóm tắt tiểu sử của các ứng cử 
viên rồi bằng lá phiếu của mình, cử tri sẽ 
quyết định ai là người xứng đáng để bầu 
vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp. Như vậy, một số người tự ứng cử 
không trúng cử là do sự tín nhiệm của cử 
tri với họ chưa cao. Tại cuộc bầu cử vừa 
qua, trên phạm vi cả nước, chưa phát hiện 
vụ việc vận động bầu cử trái pháp luật 
nào. Không phát hiện trường hợp ép phải 
bầu cho người này, không bầu cho người 
khác. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở Việt Nam 
vẫn còn có nhiều vấn đề phải rút kinh 
nghiệm, một số địa phương vẫn còn có 
những thiếu sót, nhưng xét về tổng thể, 
cuộc bầu cử là thành công. Những ý kiến 
lạc lõng cho rằng, cuộc bầu cử vừa qua là 
áp đặt, lạc hậu, mất dân chủ... đều là 
xuyên tạc, bịa đặt bởi lẽ sự thật vẫn là sự 
thật. 

Phú Quý 
(Báo Quân đội nhân dân 

Ngày 13/6/2016) 

 

 
  

496 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV 
 

Đó là thông tin được đưa ra trong phiên họp thứ 6 của Hội đồng Bầu cử Quốc 
gia ngày 8/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc 
gia Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Hơn 67 triệu cử tri bỏ phiếu 
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia 

Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh phiên họp thứ sáu của Hội đồng Bầu cử quốc gia họp 
để tổng kết những nội dung công việc, đã thực hiện. Chủ tịch Quốc hội đánh giá ngày 
22/5 vừa qua, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã 
được tiến hành bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 
trên 99%. Cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội 
được đảm bảo trên toàn quốc. 

Nhấn mạnh đến thời điểm công bố kết quả bầu cử theo luật định (dự kiến Hội 
đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo thông báo về kết quả bầu cử vào ngày 9/6), 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tại phiên họp toàn thể thứ 6, các đại 
biểu tập trung cho ý kiến về các báo cáo, trước hết là dự thảo Báo cáo kết quả cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021; nghe báo cáo và thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử; thông qua nghị quyết 
công bố kết quả bầu cử cũng như danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV.  

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ theo quy định 
đại biểu Quốc hội do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố; Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, thành 
phố công bố danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại 
tố cáo về bầu cử; thảo luận, cho ý kiến thống nhất về việc tổ chức hội nghị tổng kết toàn 
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quốc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. 

Tại phiên họp ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng 
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã báo cáo về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo báo cáo, số cử tri cả 
nước là 67.485.480, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 67.049.200, đạt 99,35%. Nhìn 
chung tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, trong đó cao nhất là tỉnh Thừa Thiên - Huế 
đạt tỷ lệ 99,99%; các tỉnh Yên Bái 99,98%; Quảng Nam 99,97%; Bình Thuận 99,97%; 
Lai Châu 99,96%; Trà Vinh 99,94%; Kon Tum, Bến Tre, Hậu Giang 99,93%. 

Còn một số bất cập, hạn chế 
Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, ông Phúc cho biết: Tổng số người ứng cử đại 

biểu Quốc hội Khóa XIV là 870, tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22/5 và bầu thêm 
ngày 29/5 ở Cần Thơ là 496 người. Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số thiếu 4 người so 
với dự kiến; phụ nữ thiếu 17 người so với dự kiến; người ngoài Đảng trúng cử là 21 
người (chiếm 4,2%); có 2 người tự ứng cử trúng cử; có 317 người tham gia Quốc hội lần 
đầu...  

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói, việc phải hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở khu vực bỏ 
phiếu số 2, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang vì có vi phạm pháp luật nghiêm 
trọng (đã bầu lại ngày 5/6). 

Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, theo báo cáo của 63 tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 3.908 người trúng, 
thiếu 8; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có 25.179 người trúng, thiếu 120; đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp xã có 291.273 người trúng, thiếu 6.626. 

Nói về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân, ông Phúc chỉ ra một số bất cập, hạn chế như không bầu được đủ số lượng đại biểu 
Quốc hội theo dự kiến, cơ cấu đại biểu chưa đạt được như dự kiến ban đầu... “Vẫn để 
xảy ra sai sót trong in ấn phiếu dẫn đến việc phải hủy bỏ kết quả bầu cử và phải tiến hành 
bầu cử lại, sơ suất trong việc kiểm soát số lượng phiếu phát ra, số phiếu thu vào, việc 
đóng dấu đã bỏ phiếu. Nhiều nơi bầu chưa đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân nhất 
là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Tình trạng bầu hộ, bầu thay vẫn chưa được khắc 
phục” - ông Phúc cho biết.  

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, trong công tác hiệp thương, giới thiệu, lựa 
chọn ứng cử viên vẫn còn có hạn chế đó là việc loại một số ứng cử viên ứng cử đại biểu 
Quốc hội trong hiệp thương lần thứ 3 mà được cử tri nơi cư trú, cử tri ở cơ quan tín 
nhiệm - đã gây dư luận không tốt. Trong vận động bầu cử vẫn có trường hợp thiếu bình 
đẳng. 

 

                                                                                      Ngọc Lương - Anh Thư 
(Báo Nông thôn ngày nay số 138 - Ngày 9/6/2016) 
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NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG 
 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, 
đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. 

Với 99,35% cử tri đi bỏ phiếu, ngày bầu cử đã thực sự là ngày hội của toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta. Chúng ta đã bầu được 496 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại 
biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, hơn 25.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 
hơn 290.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.  

Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thu hút sự tham gia của 
đông đảo quần chúng nhân dân từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày diễn ra cuộc bầu cử. 
Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước 
triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; việc đóng góp ý 
kiến, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu được những người ứng cử đáp 
ứng tiêu chuẩn, chất lượng; tổ chức vận động bầu cử; đến việc bỏ phiếu, kiểm phiếu... 
Kết quả bầu cử cơ bản bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm thành phần, cơ cấu đại 
biểu phù hợp với dự kiến, tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình 
độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước, cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng 
rãi cho các tầng lớp nhân dân; chất lượng đại biểu được nâng lên… kỳ vọng sẽ là nền 
tảng góp phần xây dựng các cơ quan đại diện có đủ năng lực hoạt động với chất lượng, 
hiệu quả hơn. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để xây dựng, củng cố và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp 
năm 2013 trong thời kỳ đổi mới. 

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 lại tiếp tục củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước 
đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân. Thắng lợi của cuộc bầu cử còn là cơ sở để các cử tri kỳ vọng vào 
sự đổi mới toàn diện của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Theo quy định của Hiến pháp, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước. Đại biểu 
Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh 
trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; 
thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc 
hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Còn theo quy định của 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho 

 

 NIỀM TIN  VÀ TRỌNG TRÁCH 
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ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương 
và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. 
Cử tri cả nước kỳ vọng vào hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có những đại biểu do mình gửi gắm lựa chọn. 

Để sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 chuyển hóa thành những công việc cụ thể, 
tác động tích cực đến tiến trình phát triển của đất nước sẽ còn rất nhiều việc phải làm, 
trong đó vấn đề cấp bách nhất là phải tổ chức thật tốt kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa 
XIV và kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó 
có nhiệm vụ trọng tâm là bầu hoặc phê chuẩn các nhân sự chủ chốt trong bộ máy của 
Nhà nước và các địa phương. Tiếp đó là phải khẩn trương xây dựng, ban hành và đưa 
nhanh các đạo luật được Quốc hội khóa mới thông qua vào cuộc sống. Các nghị quyết 
của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng cần khẩn trương được xây dựng để có 
thể xem xét và thông qua tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ. Các vị đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa được bầu cần dành thời gian thích đáng để lắng 
nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những người đã bầu mình vào cơ quan quyền lực 
Nhà nước ở Trung ương và địa phương.  

Cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng trong quân đội nhân dân Việt 
Nam và lực lượng dân quân tự vệ đều là những công dân ưu tú của đất nước, đã góp 
phần quan trọng tạo ra sự thành công của cuộc bầu cử, đã gửi trọn niềm tin vào các đại 
biểu mà mình đã bầu ra thay mặt mình, mang ý chí và nguyện vọng của mình vào Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Để đưa những thắng lợi của cuộc bầu cử lan tỏa vào 
cuộc sống, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng trong quân đội và dân 
quân tự vệ trong cả nước cần thể hiện rõ bản chất cách mạng của mình, gương mẫu chấp 
hành pháp luật, hăng hái thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 
Không những thế, những công dân gương mẫu này còn có trách nhiệm vận động gia 
đình, người thân và nhân dân địa phương thực hiện đúng theo pháp luật, nghị quyết của 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến 
đấu, các đơn vị quân đội cần tích cực tham gia vận động quần chúng, giúp đỡ nhân dân 
địa phương nơi đóng quân và tham gia lao động sản xuất để góp phần thực hiện thắng lợi 
các nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Các đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp là cán bộ quân đội cần nêu cao vai trò trách nhiệm là 
người đại biểu của nhân dân trong quân đội, thu nhận đầy đủ các tâm tư, nguyện vọng và 
ý chí của các cử tri trong cơ quan, đơn vị để phản ánh với Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp, đồng thời tích cực đóng góp các ý kiến xây dựng để đổi mới, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

 

(qdnd.vn - Ngày 09/6/2016) 
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PHÁT HUY THẮNG LỢI CỦA CUỘC BẦU CỬ, TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI 
 

Ngày 22/5 cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV và bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021 đã thành công tốt 
đẹp, bảo đảm dân chủ, 
bình đẳng, đúng pháp 
luật, an toàn, tiết kiệm và 
thật sự là ngày hội của 
toàn dân. 

Cuộc bầu cử lần 
này càng trở nên ý nghĩa 
bởi diễn ra trong thời điểm 
Ðại hội lần thứ XII của 
Ðảng vừa kết thúc thắng 
lợi; toàn Ðảng, toàn dân và 
toàn quân ta đang ra sức 
phấn đấu triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ mà 
Nghị quyết Ðại hội đề ra. 

Cuộc bầu cử đã thu 
hút đông đảo quần chúng 
nhân dân từ giai đoạn 
chuẩn bị cho đến ngày diễn 
ra. Tỷ lệ 99,35% cử tri đi 
bầu đã khẳng định ý thức 
chính trị, trách nhiệm cao 
của công dân trong việc đi 
bầu cử, lựa chọn những 
người xứng đáng đại diện 
cho mình tham gia chính 
quyền các cấp. Kết quả này 
khẳng định sự thành công 
của công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo rất sát sao, quyết liệt 
của cấp ủy Đảng, chính 
quyền các cấp từ Trung 
ương đến địa phương. 

Công cuộc đổi mới 
toàn diện đất nước do 

Ðảng khởi xướng và lãnh 
đạo đã và đang vượt qua 
nhiều khó khăn, thách thức 
và thu được những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử. Hệ thống pháp luật 
từng bước được hoàn 
thiện, trình độ dân trí được 
nâng lên, đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân 
dân có nhiều chuyển biến 
tích cực... Ðó là những yếu 
tố thuận lợi cơ bản trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, triển 
khai cuộc bầu cử. Bên 
cạnh đó, cuộc bầu cử diễn 
ra trong thời điểm đất nước 
đang đối mặt với những 
khó khăn, thách thức do 
tình hình thế giới diễn biến 
phức tạp. Các thế lực thù 
địch tìm mọi cách phá hoại 
cuộc bầu cử; hiện tượng cá 
chết hàng loạt ở một vài 
tỉnh ven biển miền Trung 
gây tâm lý bất ổn, lo lắng 
trong nhân dân… Nhưng 
dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, 
toàn diện, kịp thời của các 
cấp ủy Ðảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức phụ trách 
bầu cử, nhất là ý thức trách 
nhiệm của cử tri và nhân 
dân cả nước, cuộc bầu cử 
đã thành công tốt đẹp, bảo 
đảm dân chủ, đúng pháp 
luật, an toàn, tiết kiệm, thật 
sự là ngày hội lớn của toàn 
dân. 

Cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp diễn ra trong 
cùng một ngày, vì vậy khối 
lượng công việc chuẩn bị 
rất lớn. Ngay sau khi Quốc 
hội ban hành Nghị quyết 
số 105/2015/QH13 công 
bố ngày bầu cử là chủ nhật 
22/5/2016, công tác chuẩn 
bị đã được các cơ quan 
Nhà nước ở Trung ương và 
địa phương triển khai khẩn 
trương, nghiêm túc. Đặc 
biệt, việc thành lập Hội 
đồng Bầu cử Quốc gia 
giúp công tác chỉ đạo, ban 
hành văn bản hướng dẫn 
về bầu cử kịp thời, chi tiết, 
cụ thể hơn, tạo điều kiện 
cho từng địa phương, cơ sở 
thuận lợi hơn trong tổ chức 
thực hiện; công tác thông 
tin, tuyên truyền kịp thời, 
sâu rộng, thiết thực, có 
nhiều đổi mới, sáng tạo, 
thu hút sự quan tâm của 
đông đảo cử tri và nhân 
dân cả nước. Hội nghị hiệp 
thương ở các cấp được 
thực hiện dân chủ, công 
khai và đúng pháp luật. 
Công tác niêm yết danh 
sách cử tri và danh sách, 
tiểu sử của những người 
ứng cử được thực hiện kịp 
thời, thuận tiện cho cử tri 
và nhân dân nghiên cứu, 
theo dõi. Việc tổ chức các 
hội nghị tiếp xúc cử tri vận 
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động bầu cử được thực 
hiện theo đúng tiến độ. 
Các khiếu nại, tố cáo liên 
quan bầu cử được giải 
quyết kịp thời, đúng luật 
định; tình hình an ninh 
chính trị, trật tự - an toàn 
xã hội được bảo đảm. Cơ 
sở vật chất phục vụ cuộc 
bầu cử được chuẩn bị chu 
đáo; công tác thông tin, 
tuyên truyền bầu cử đã 
được triển khai tích cực. 
Các cấp, các ngành, các 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương đã có nhiều 
sáng tạo trong cách thức 
tuyên truyền, góp phần 
quan trọng vào việc nâng 
cao nhận thức của cử tri và 
nhân dân về mục đích, ý 
nghĩa và tầm quan trọng 
của cuộc bầu cử. 496 
người trúng cử đại biểu 
Quốc hội và khoảng 320 

nghìn người trúng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp. Đây là vinh dự lớn 
đối với mỗi đại biểu, 
nhưng đồng thời cũng là 
trách nhiệm nặng nề trước 
cử tri và Tổ quốc. Ðại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp là 
người đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của nhân dân, 
là người thay mặt nhân dân 
thực hiện quyền lực Nhà 
nước trong Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các 
cấp. Vì vậy, đại biểu luôn 
luôn liên hệ chặt chẽ với 
nhân dân, chịu sự giám sát 
của nhân dân, thường 
xuyên tiếp xúc cử tri để 
tìm hiểu tâm tư, nguyện 
vọng của cử tri, thu thập và 
phản ánh trung thực ý kiến, 
kiến nghị của cử tri với 
Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân các cấp và các cơ quan 
liên quan. Bên cạnh đó, 
mỗi đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân phải 
gương mẫu chấp hành 
Hiến pháp, pháp luật, chủ 
động, tích cực bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp 
của nhân dân. 

Thắng lợi của cuộc 
bầu cử là tiền đề quan 
trọng để tiếp tục xây dựng, 
củng cố và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân, 
bảo đảm thực hiện các quy 
định của Hiến pháp năm 
2013 trong thời kỳ đổi 
mới. 

 

(nhandan.com.vn   
Ngày 10/6/2016) 

 

 

 
 

Trúng cử và trách nhiệm 
 

Từ giờ đến khi Quốc hội Khóa XIV họp phiên đầu tiên còn gần hai tháng nữa. 
Và cũng đến lúc đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia mới chính thức xác nhận tư cách đại 
biểu của những người trúng cử. Thế nhưng, ai trúng cử ai không, thì đến nay, có lẽ, 
mọi chuyện đều đã quá rõ đối với những người trong cuộc. Ngay từ bây giờ chúng 
ta đã có thể chúc mừng những người trúng cử. Bởi vì rằng trong nhiều nhiệm kỳ 
qua, những người trúng cử mà không được xác nhận tư cách đại biểu gần như chưa 
hề có.  

Chúng ta cũng cần bày tỏ sự cảm thông đối với những người thất cử. Thất cử quả 
thật không vui. Thế nhưng nếu số ứng cử viên nhiều hơn số ghế có trong Quốc hội, thì 
thất cử là điều khó tránh khỏi. Để được giới thiệu và chọn lọc vào danh sách các ứng cử 
viên chính thức, những người thất cử đều đã được xác nhận là đủ tiêu chuẩn để làm đại 
biểu. Vấn đề chỉ là lần này cử tri có một sự lựa chọn khác hơn mà thôi.  

Ngoài ra, trúng cử không có nghĩa là đã hoàn toàn công thành, danh toại. Trúng cử 
và trở thành đại biểu Quốc hội chỉ là điều kiện để tiếp tục phấn đấu mà thôi. 
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Điều đầu tiên, các vị đại biểu Quốc hội Khóa XIV phải làm là hiện thực hóa sự gửi 
gắm của cử tri. Mà cử tri thì gửi gắm rất nhiều điều trong cuộc bầu cử lần này. 

Trước hết, cử tri mong muốn có công ăn việc làm, có cuộc sống ngày càng no đủ. 
Muốn có được điều này thì quyền tự do kinh doanh, tự do lao động phải được bảo đảm. 
Công chuyện làm ăn phải được dễ dàng. Chi phí thủ tục, chi phí tuân thủ phải được cắt 
giảm. Các dịch vụ công phải dễ tiếp cận và phải có giá chấp nhận được. Hoạt động lập 
pháp của Quốc hội vì vậy phải nhắm vào các mục tiêu trên. Làm ra nhiều luật mà các 
mục tiêu trên không đạt được thì nhiều luật cũng chẳng để làm gì. Rủi ro hơn, càng nhiều 
luật thì quyền tự do mưu cầu hạnh phúc càng bị bó hẹp, chi phí tuân thủ và chi phí thủ 
tục càng bị đẩy lên cao, các quan chức tha hóa càng có điều kiện để nhũng nhiễu. Hãy 
nhìn vào vụ án quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) để thấy 
pháp luật làm cho công chuyện làm ăn dễ bị nhũng nhiễu đến chừng nào! Chính vì vậy, 
thẩm định sự cần thiết phải là quan tâm số một của Quốc hội khi quyết định cho ra đời 
thêm một đạo luật. Ngoài ra, cùng với Chính phủ, Quốc hội cần thúc đẩy cải cách hành 
chính nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nuôi một bộ máy cồng kềnh, kém hiệu năng là rất 
bất hợp lý và đang làm cạn kiệt sức lực của người dân. 

Hai là, người dân quan tâm đến môi trường sống. Ô nhiễm, biến đổi khí hậu đang là 
những thách thức khôn cùng. Hàng triệu người đang phải vật lộn với cả thiên tai lẫn nhân 
tai để sinh tồn trên đất nước chúng ta. Quan tâm của họ phải là quan tâm của Quốc hội. 
Bảo vệ môi trường vì vậy phải là vấn đề trọng tâm của chương trình nghị sự. Nhân đây, 
việc các vị đại biểu Quốc hội Khóa XIII không thấy xuất hiện ở những điểm nóng của 
thảm họa thật khó lòng có thể biện minh. Người dân sẽ biết kêu ai nếu những người đại 
diện cho mình lại không thấy đến? 

Ba là, người dân quan tâm đến vấn đề hội nhập. Tận dụng nhiều nhất cơ hội và giảm 
thiểu rủi ro là sự anh minh cần có để hội nhập thành công. Sự anh minh này phải được 
thể hiện trong cách hành xử của cả xã hội ta, trước hết là của các cơ quan Nhà nước. Với 
các vị đại biểu Quốc hội, điều quan trọng là phải thúc đẩy sự nghiệp giải phóng mọi năng 
lực cạnh tranh của người Việt. Làm sao người Việt phải cạnh tranh với người Thái, 
người Hoa… khi chân tay đều bị trói chặt bởi muôn vàn ràng buộc về cơ chế?! Nói đến 
năng lực cạnh tranh để hội nhập, thì trước hết đó phải là năng lực cạnh tranh của nền 
quản trị quốc gia, trong đó có năng lực cạnh tranh của chính các vị đại biểu Quốc hội. 
Đổi mới hơn nữa tổ chức và hoạt động của Quốc hội để đạt được các chuẩn mực của 
quốc tế, phải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội Khóa XIV. 

Bốn là, người dân quan tâm đến bình đẳng và công bằng xã hội. Đất nước ta đang 
giàu lên chưa thật nhanh, nhưng sự chênh lệch giàu nghèo thì lại đang tăng lên nhanh 
hơn gấp bội. Sự chênh lệch này không chỉ gây tổn hại cho các giá trị chúng ta theo đuổi, 
mà còn không sớm thì muộn sẽ gây ra căng thẳng và bất ổn xã hội. Quốc hội sẽ phải có 
những giải pháp lập pháp tài giỏi và hiệu năng hơn nữa để tái phân phối lại lượng của cải 
đang được làm ra ngày một nhiều hơn nhằm bảo đảm công bằng xã hội. Ngoài ra, các 
giải pháp này còn vừa phải không được triệt tiêu động lực vươn lên làm giàu của cá 
nhân, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm được sự dự phần của mọi người dân đất Việt. 

Ngoài ra, cũng giống như những lần bầu cử trước, số đại biểu mới trúng cử lần đầu 
lần này cũng sẽ chiếm một tỷ lệ áp đảo. Với những đại biểu này, làm đại biểu là một 
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nghề rất mới. Thế nhưng, không thạo nghề họ sẽ không thể hiện thực hóa được những 
gửi gắm nói trên của cử tri. Rõ ràng, thách thức này là rất lớn. Lựa chọn duy nhất ở đây 
chỉ là: Nhanh chóng tìm hiểu về cách thức vận hành của Quốc hội, nhanh chóng học hỏi, 
rèn luyện để có được kiến thức và kỹ năng của một người đại biểu hiệu năng. 

 

                                                                                            TS Nguyễn Sĩ Dũng 
(nhandan.com.vn - Ngày 27/5/2016) 

 

 
 

THỰC QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 
 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tiên phong thực hiện những 
thành tựu của cuộc cải cách thể chế cơ quan dân cử với việc bắt đầu hiệu lực của 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
2015, Luật Ngân sách Nhà nước 2015... Kỳ vọng những đổi mới về “chất” trong 
hoạt động của Hội đồng nhân dân theo hướng thực quyền hơn, tất cả đang ở chặng 
đường phía trước. 

Đưa pháp luật vào đời sống 
Việc đầu tiên phải nghĩ đến là Hội đồng nhân dân mỗi cấp phải làm gì, làm như thế 

nào để đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Mặc dù rất tin tưởng đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp với xấp xỉ 1/3 tái cử cộng với 2/3 đại biểu tham gia Hội đồng nhân dân 
lần đầu, đủ đức, tài, bản lĩnh chính trị… nhưng cũng chưa thể bảo đảm rằng tất cả đã 
nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung hoạt động của Hội 
đồng nhân dân theo quy định tại các luật mới ban hành. Chưa kể khó khăn ở một số địa 
phương mới tái lập cơ quan Hội đồng nhân dân sau thời gian dài thí điểm không tổ chức 
Hội đồng nhân dân. 

Chính vì lẽ đó, “vạn sự khởi đầu nan” để có và biến kiến thức thành hành động cần 
sớm tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các luật mới nói 
trên cho các đại biểu nhân dân và cán bộ công chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là 
trong cơ quan Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp. 

Phát huy vai trò “đầu tàu” 
Kể từ sau Sắc lệnh đầu tiên về Tổ chức chính quyền địa phương số 63/SL ngày 

23/11/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình thực thi thể chế về tổ chức và hoạt động 
của chính quyền địa phương không ngừng được bổ sung, hoàn thiện bằng các Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương năm 1958, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
Hành chính năm 1962, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 1983, 
1989, 2003. Trong đó, từ năm 1989, Thường trực Hội đồng nhân dân được thành lập ở 
cấp tỉnh, huyện; từ năm 2003, Thường trực Hội đồng nhân dân được thành lập ở cả 3 cấp 
để giúp Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân 
dân mỗi cấp giữa 2 kỳ họp. Tuy nhiên, Thường trực Hội đồng nhân dân chưa được quy 
định là một cơ quan trong bộ máy Nhà nước các cấp. Chính vì vậy, quyền hạn của 
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Thường trực Hội đồng nhân dân còn hạn chế, mặc dù trên thực tế, vai trò của Thường 
trực Hội đồng nhân dân có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân 
dân.   

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương 2015 quy định rõ địa vị pháp lý của Thường trực Hội đồng nhân 
dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân; đồng nghĩa xác định Thường trực 
Hội đồng nhân dân có đầy đủ tính chất và đặc điểm của một cơ quan Nhà nước, có thẩm 
quyền do luật định để thực hiện chức năng của Nhà nước ở mỗi cấp hành chính. Do đó, 
để bảo đảm vị thế chính trị và thực quyền của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân các cấp trong cơ cấu bộ máy Nhà nước cần tăng cường xây dựng cơ quan này 
về mọi mặt, nhất là ở cấp xã. 

Phân quyền, phân cấp, ủy quyền phải được bảo đảm bằng nguồn lực 
Đây là những phương thức tổ chức quyền lực Nhà nước ở các cấp chính quyền, có ý 

nghĩa quan trọng nhằm mục tiêu xây dựng cơ chế thực hiện hiệu quả quyền lực do nhân 
dân trao cho, đủ sức ngăn chặn việc lạm quyền hay sử dụng quyền lực trái với lợi ích của 
Nhân dân. Theo đó, việc phân quyền được quy định trong các luật; việc phân cấp phải 
được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước phân cấp; việc 
ủy quyền phải bằng văn bản. 

Để thực hiện hiệu quả phân quyền, phân cấp, ủy quyền, quyền hạn Hội đồng nhân 
dân mỗi cấp được tăng thêm so với trước. Trong đó, điểm mới là trao quyền hạn cho Hội 
đồng nhân dân cấp huyện quyết định việc phân cấp cho chính quyền cấp dưới thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của cấp mình; quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương 
đương ngoài quyền hạn như cấp huyện còn có quyền quyết định quy hoạch xây dựng và 
phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch của cấp tỉnh và tương đương để trình cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; quyết định dự án đầu tư công trình đô thị trên 
địa bàn; quyết định các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển đô thị, chương trình, 
kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, giao thông theo quy định của pháp luật. Hội 
đồng nhân dân cấp xã quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp mình 
trong phạm vi được phân quyền (trước đây thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp 
huyện). 

Phân quyền, phân cấp, ủy quyền là một xu hướng tất yếu hướng tới nền hành chính 
phát triển, giảm cơ chế “xin - cho”. Vấn đề quan trọng là sau bầu cử, các cấp chính 
quyền phải sớm chuẩn bị các điều kiện để thực hiện, như: Năng lực thực thi nhiệm vụ 
được phân cấp, ủy quyền; phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức; 
hệ thống kiểm soát, chế tài hữu hiệu sau phân cấp, ủy quyền… Trước mắt, có những việc 
cấp bách như: Phân cấp bảo đảm nguồn lực tài chính để Hội đồng nhân dân cấp huyện, 
cấp xã thực hiện các quyền quyết định nói trên; hoàn thiện thể chế về phân cấp quản lý 
tài chính cho chính quyền đô thị; phân cấp, ủy quyền đầy đủ cho cấp huyện thực hiện các 
thủ tục hành chính về cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho hộ gia đình, cá nhân… 

Thực hiện quyền giám sát của Hội đồng nhân dân 
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Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 quy định rất rõ 
về chủ thể, quyền, nội dung, các hình thức giám sát và trình tự, thủ tục quyết định 
chương trình giám sát; các nội dung ban hành nghị quyết sau giám sát của Hội đồng nhân 
dân. Trong đó, điểm mới là việc ban hành chương trình giám sát hàng năm của Hội đồng 
nhân dân các cấp được thực hiện vào kỳ họp giữa năm trước. Như vậy, Kỳ họp thứ Hai 
của Hội đồng nhân dân các cấp giữa năm 2016 phải ban hành Nghị quyết chương trình 
giám sát năm 2017. Luật cũng quy định tăng thêm quyền hạn của Thường trực Hội đồng 
nhân dân và một số hình thức hoạt động giám sát mới như: Tổ chức chất vấn và xem xét 
trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân; tổ chức các phiên giải 
trình và yêu cầu thành viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, các cá nhân liên quan tham gia giải trình vấn đề 
Thường trực Hội đồng nhân dân quan tâm tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Nhiệm kỳ mới với hệ thống thể chế mới, yêu cầu cao hơn đối với hoạt động của Hội 
đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, vẫn cần thêm những quy định như quy chế hoạt động 
của Hội đồng nhân dân, quy định tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng 
nhân dân cấp huyện… Con đường phía trước còn dài và gian khó nhưng chúng ta có thể 
tin tưởng, kỳ vọng Hội đồng nhân dân sẽ hoạt động hiệu quả hơn, thực quyền hơn, đáp 
ứng kỳ vọng của nhân dân và ý chí của Nhà nước về cải cách nền hành chính quốc gia. 

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, bầu chọn được những người đủ đức, đủ tài 
để thực thi sứ mệnh đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Với 
xấp xỉ 99% trong số hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đã khẳng định sức mạnh đoàn 
kết và ý chí tự cường, ý thức tham gia vào đời sống chính trị của nhân dân ta; khẳng 
định giá trị của nền dân chủ cộng hòa hiện hữu ở nước ta. Tới đây, Hội đồng nhân dân 
các cấp họp Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân. Sau đó, chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai để Hội đồng nhân dân xem xét, thực hiện 
quyền quyết định, quyền thông qua, quyền phê chuẩn những nội dung quan trọng thuộc 
nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đây cũng là lúc khởi đầu thực hiện lời hứa và 
chương trình hành động của đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri. 

 

                                                                                          Ths Nguyễn Vân Hậu 
 (daibieunhandan.vn - Ngày 02/6/2016) 

 

 

Lựa chọn đúng các chức danh Hội đồng nhân dân 
 

Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã thành công tốt đẹp. Các 
địa phương đang khẩn trương chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 để bầu các chức danh theo quy định. Đến đây cử tri và nhân dân rất 
quan tâm đến kết quả bầu cử các chức vụ Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, 
nhất là các đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, điều kiện quan 
trọng nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới. 

Những đổi mới vượt bậc 
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Hội đồng nhân dân các địa phương đã kết thúc việc tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 
2011 - 2016 với những thành quả đáng ghi nhận. Chất lượng hoạt động của Hội đồng 
nhân dân ngày càng tiến bộ, các quyết định của Hội đồng nhân dân đúng chủ trương, 
đường lối và phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Điều nổi bật hơn, hoạt động 
giám sát của Hội đồng nhân dân được nâng cao và ngày càng chất lượng, hiệu quả. Các 
ban Hội đồng nhân dân đi sâu giám sát, khảo sát, tổ chức thẩm tra đầy đủ, kỹ lưỡng các 
tờ trình, dự án trình Hội đồng nhân dân. Ban Hội đồng nhân dân cũng tham gia tích cực 
với Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát chuyên sâu các chuyên đề. Các nội dung 
cốt yếu của đoàn giám sát đều báo cáo tại kỳ họp, được đại biểu xem xét, thảo luận kỹ; 
nhiều kiến nghị của giám sát được Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết để Ủy ban 
nhân dân và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Kết quả giám sát thiết thực giúp 
cho Hội đồng nhân dân có cơ sở quyết định các chủ trương, giải pháp quan trọng, tạo 
tiền đề để Ủy ban nhân dân chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở 
mỗi địa phương. 

Có được những kết quả lớn lao trong hoạt động của Hội đồng nhân dân phải nhờ 
đến nhiều yếu tố. Nhưng rõ ràng nhất phải kể đến số lượng và chất lượng đại biểu Hội 
đồng nhân dân hoạt động chuyên trách - đội ngũ tâm huyết ở cơ quan dân cử - đầu tàu lôi 
kéo, thúc đẩy mọi công tác của Hội đồng nhân dân. Đã nhiệm kỳ thứ hai và là nhiệm kỳ 
cuối thực hiện Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Các địa 
phương đã thấy rõ kết quả tăng số lượng Thường trực Hội đồng nhân dân và cũng dần 
dần bố trí đủ lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách theo quy định. 
Nhưng có thể khẳng định chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách 
vô cùng quan trọng, nhất là vị thế, điều kiện hoạt động từng chức danh các ban Hội đồng 
nhân dân. 

Lướt qua các địa phương có những mô hình bố trí lãnh đạo ban Hội đồng nhân dân 
còn khác nhau, qua đó để có thể nghiên cứu, so sánh. Do luật pháp quy định “mở” nên 
thời kỳ đầu có địa phương bố trí Trưởng ban kiêm nhiệm, còn Phó trưởng ban hoạt động 
chuyên trách. Nhưng càng về sau, nhiều địa phương đã thấy rõ tầm quan trọng hoạt động 
của ban Hội đồng nhân dân nên bố trí được nhiều Trưởng ban hoạt động chuyên trách; 
còn Phó trưởng ban kiêm nhiệm, kể cả Thường vụ cấp ủy Đảng cùng cấp. Nhiều nơi, 
Thường vụ cũng chỉ tham gia thành viên của ban Hội đồng nhân dân. Mô hình này khi đi 
giám sát hay thẩm tra các báo cáo có vị thế, có nhiều thông tin cần thiết và chất lượng 
hoạt động đều rất tốt. Lẽ ra, các mô hình bố trí cán bộ ban Hội đồng nhân dân cần có 
tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả nước thì sẽ rõ hơn! 

Thực tế, nhìn chung Trưởng ban Hội đồng nhân dân do Trưởng ban Đảng kiêm 
nhiệm thì có vị thế, nhưng hoạt động của Ban không chủ động, ít giám sát giữa hai kỳ 
họp. Còn Trưởng ban Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, nếu được tham gia cấp 
ủy cùng cấp nữa sẽ chủ động trong mọi hoạt động, hoạt động giám sát, thẩm tra rất chất 
lượng. Mặt khác, Trưởng ban chuyên trách sẽ sinh hoạt trong cơ quan Hội đồng nhân 
dân, được phê bình, kiểm điểm, bình xét về Đảng, chuyên môn, đoàn thể; để được cọ xát, 
rèn luyện, phấn đấu ngay ở cơ quan dân cử. Nói cách khác, đó là những người chỉ 
chuyên tâm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, luôn phụng sự ý chí và nguyện vọng 
của cử tri. 
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Cần đa dạng bố trí lãnh đạo ban Hội đồng nhân dân 
Theo Khoản 3, Điều 18 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: “Ban Hội đồng 

nhân dân tỉnh gồm có Trưởng ban, không quá hai Phó trưởng ban… Trưởng ban Hội 
đồng nhân dân tỉnh có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó 
trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 
trách”. Đây là quy định khá rõ để Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị với các cơ 
quan có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự các ban Hội đồng nhân dân khóa mới bảo đảm 
chất lượng, có điều kiện tốt nhất cho hoạt động giám sát của các ban Hội đồng nhân dân 
và cả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp. Nếu để cho những 
người làm việc ở cơ quan Hội đồng nhân dân, nhất là người có kinh nghiệm thực tế, kể 
cả đại biểu Hội đồng nhân dân qua nhiều nhiệm kỳ thì sẽ lựa chọn phương án Trưởng 
ban Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách để thuận tiện nhiều điều. Nhưng vì vấn 
đề này luật lại quy định “có thể” đồng thời thực tế không đủ cấp ủy Đảng cùng cấp để bố 
trí chuyên trách các ban Hội đồng nhân dân, dẫn đến sẽ giảm vị thế của Hội đồng nhân 
dân trong hệ thống chính trị ở địa phương. Còn nếu bố trí toàn bộ Trưởng ban Hội đồng 
nhân dân đều kiêm nhiệm thì không những bị động trong hoạt động giám sát, quan trọng 
hơn sẽ có đa số Thường trực Hội đồng nhân dân kiêm nhiệm thì có lẽ không còn đúng 
nghĩa Thường trực nữa! 

Vấn đề đặt ra cho nhiệm kỳ mới phải bố trí lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân 
hợp lý nhất, đúng quy định của pháp luật, không làm tăng biên chế ở cơ quan Hội đồng 
nhân dân. Đặc biệt, quan tâm bố trí những cán bộ có kinh nghiệm đã từng hoạt động 
chuyên trách trong cơ quan dân cử tham gia Thường trực, lãnh đạo các ban Hội đồng 
nhân dân để hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn. 
Trước hết, cần cân nhắc mô hình vừa có Trưởng ban Hội đồng nhân dân hoạt động 
chuyên trách và có Trưởng ban kiêm nhiệm cho một địa phương. Đây có thể là phương 
án cho nhiệm kỳ đầu thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Qua đó, từng địa 
phương có thêm kiểm chứng, tự rút kinh nghiệm mà chưa cần tổng kết đánh giá toàn 
quốc. Từ đó rút ra, Trưởng ban Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách hay kiêm 
nhiệm sẽ có chất lượng, hiệu quả hơn. Nếu có những Trưởng ban chuyên trách thì ban đó 
nên cơ cấu chỉ một Phó trưởng ban nữa mà thôi, như thế biên chế cán bộ cơ quan Hội 
đồng nhân dân sẽ không tăng. Như vậy, số lượng Phó trưởng ban cũng sẽ giảm xuống 
tương ứng và chắc chắn cán bộ cơ quan Hội đồng nhân dân sẽ phấn khởi, có nhiều cơ hội 
để phấn đấu, rèn luyện tốt hơn. 

Trong phương án này, các địa phương nên bố trí khoảng hai Trưởng ban hoạt động 
chuyên trách, trong đó cần có một Trưởng ban của Hội đồng nhân dân đã tham gia cấp 
ủy Đảng cùng cấp. Nếu khó quá cũng phải được ít nhất một Trưởng ban Hội đồng nhân 
dân hoạt động chuyên trách và có thể nên bố trí một Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân 
kiêm nhiệm Trưởng ban. Ban còn lại do Trưởng ban Đảng kiêm nhiệm, chú ý không nên 
để các đoàn thể kiêm Trưởng ban Hội đồng nhân dân. Như vậy, các ban Hội đồng nhân 
dân rất đa dạng, sẽ có sự tương tác, tác động qua lại, hoạt động giám sát ban của Hội 
đồng nhân dân chủ động, tích cực hơn và hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân 
giữa hai kỳ họp cũng sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn nhiều. Đây cũng có thể là mô hình nên 
vận dụng, áp dụng ở Hội đồng nhân dân cấp huyện. 
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Vẫn biết, các chức danh của Hội đồng nhân dân sẽ do đại biểu Hội đồng nhân dân 
đại diện cử tri, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân quyết định bằng lá phiếu, nhưng 
một điều không kém phần quan trọng, Thường trực Hội đồng nhân dân đương nhiệm cần 
phối hợp tích cực với cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự các chức vụ Hội đồng 
nhân dân một cách chu đáo để Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới giới thiệu với Hội 
đồng nhân dân xem xét, quyết định. Hy vọng các cơ quan liên quan công tâm, khách 
quan trong xem xét, lựa chọn cán bộ Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 
nêu cao trách nhiệm trước cử tri, quyết định được đội ngũ cán bộ Hội đồng nhân dân đủ 
năng lực, phẩm chất, có kỹ năng để đưa hoạt động của cơ quan dân cử khóa mới ở địa 
phương đổi mới, tiến bộ vượt bậc. 

 

                                                                                    Trần Quảng  
(Báo Đại biểu nhân dân số 151 - Ngày 30/5/2016) 

 

 
 

CỬ TRI CẦN NHỮNG ĐẠI BIỂU THÂN DÂN 
 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân 
các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 
phải đổi mới mạnh mẽ, liên tục, thực 
quyền cao nhưng không cản trở tính 
chủ động, sáng tạo, quyết đoán của 
người đứng đầu cơ quan hành chính. 

Cuộc đại bầu cử lần này là làn gió 
mới kết tinh những thông điệp từ thành 
công và quyết sách lớn của đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII công cuộc đổi mới 
lần thứ hai dựa trên một tiền đề nội lực 
sau 30 năm đổi mới lần thứ nhất với kết 
quả to lớn có ý nghĩa lịch sử. Là giai đoạn 
hội nhập toàn diện và sâu sắc vào các thế 
chế kinh tế, chính trị thế giới, là bơi ra 
biển lớn, bình đẳng cùng có lợi. 

Hoàn cảnh mới đặt ra những yêu cầu 
mới về tổ chức thực hiện quyền lực nhân 
dân, về hoạt động của hệ thống cơ quan 
quyền lực Nhà nước từ Quốc hội đến Hội 
đồng nhân dân các cấp: Quyết tâm đổi 
mới, đột phá, cầu thị, sửa sai, giữ lời của 
đại biểu trước cử tri; thực hiện nhiệm vụ 
quyền hạn, đại diện thật sự cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân 

dân; hoạt động nghị trường, giám sát, lắng 
nghe, tư duy và hành động. 

Dân ta hơn lúc nào hết đang cần đại 
biểu thật sự phải thân dân, phải có văn 
hóa chính trị công dân, cái gì có lợi cho 
dân phải hết sức làm, cái gì có hại cho 
dân phải hết sức tránh. Tiếng dân phải lọt 
vào nghị trường, phải trở thành chính sách 
quốc gia và địa phương, ý dân là nhựa 
sống của Hiến pháp, pháp luật và chính 
sách. Hoàn cảnh mới đòi hỏi sự phản ứng 
của cơ quan dân cử phải kịp thời mau lẹ, 
thường xuyên hơn trước những bức xúc, 
nỗi đau của người dân. Cái sai, cái ác, các 
xấu phải sớm bị loại trừ; cái tích cực tiến 
bộ, việc tử tế, người tử tế phải được trân 
trọng, tôn vinh và nhân rộng.  

Hội đồng nhân dân đang đứng trước 
yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa 
trước những kỳ vọng của cử tri và quy 
định của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương. Khi bộ máy chuyên trách được 
tăng lên đáng kể, chế độ, chính sách cho 
hoạt động Hội đồng nhân dân sẽ ngày 
càng được bảo đảm. Niềm tin của các 
tầng lớp nhân dân vào cơ quan dân cử 
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được tăng cường. Hoạt động Hội đồng 
nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 
2021 phải mạnh mẽ, thường xuyên, liên 
tục, thực quyền cao nhưng không cản trở 
tính chủ động, sáng tạo quyết đoán của 
người đứng đầu cơ quan hành chính. Mỗi 
đại biểu trúng cử trong cuộc sát hạch này 
của cử tri rõ ràng phải nỗ lực cao hơn, 
phải gần dân, sát dân, như Bác Hồ đã dạy: 
Mắt nhìn, tai nghe, óc nghĩ, chân đi, 
miệng nói, tay làm. 

Hơn lúc nào hết, từ kết quả cuộc bầu 
cử này, Hội đồng nhân dân các cấp nhận 
thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, 
nhiệm vụ quyền hạn của mình. Kế thừa và 
đổi mới phương thức hoạt động, đề cao 
dân chủ trong hoạt động nghị trường, tính 
chủ động của thường trực, các ban, các tổ 
đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân 
trong chất vấn, giải trình, trong lắng nghe, 
đối thoại giải quyết ý kiến, kiến nghị, hiến 
mưu, hiến kế của nhân dân đối với việc 
xây dựng chính sách, xây dựng chính 

quyền. Nghiên cứu bổ sung quy chế làm 
việc, quy chế phối hợp với Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ 
quan tư pháp cùng cấp để bảo đảm 
nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm 
soát trong quá trình thực thi quyền lực 
Nhà nước. Làm cho bộ máy Nhà nước 
ngày càng trong sạch, vững mạnh, niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà 
nước được củng cố, tệ quan liêu tham 
nhũng, xa dân bị đẩy lùi và loại trừ. Kinh 
tế - xã hội phát triển hài hòa, đời sống vật 
chất và tinh thần của các tầng lớp nhân 
dân không ngừng được cải thiện. Sự 
nghiệp đổi mới tiếp tục thành công. 

Cảm xúc lớn trong ngày hội dân chủ 
trọng đại này là thông điệp hãy xứng đáng 
với niềm tin của cử tri! 

 

Nguyễn Đức Dũng 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị 
(daibieunhandan.vn - Ngày 23/5/2016)

 

 
 

NIỀM TIN CỦA CỬ TRI - ĐỘNG LỰC CỦA ĐẠI BIỂU 
 

Nhìn vào con số gần 99% cử tri tham gia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
đại biểu Quốc hội Trương Minh Hoàng (Cà Mau) cho rằng, cử tri đã được hưởng 
đầy đủ quyền và làm tròn nghĩa vụ công dân trong bầu cử, đúng với tinh thần Hiến 
pháp 2013 về quyền con người. Để đáp ứng được kỳ vọng mà cử tri gửi gắm, mỗi 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cần lấy niềm tin, tình cảm, sự tin 
tưởng của cử tri và nhân dân làm động lực cho quá trình hoạt động 5 năm tới. 

Hưởng đầy đủ quyền và làm tròn nghĩa vụ công dân 
PV: Sau nhiều ngày chuẩn bị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt đẹp vào ngày 22/5 
vừa qua. Ông đánh giá thế nào về cuộc bầu cử lần này? 

Ông Trương Minh Hoàng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có quy mô rất lớn để bầu ra 500 đại 
biểu Quốc hội; 3.918 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 24.993 đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp huyện; 294.055 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Bởi vậy, xét về mức 
độ, cuộc bầu cử lần này được tổ chức sâu rộng, tuyên truyền đến từng thôn, từng xóm, 
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từng ấp ở các địa bàn từ vùng núi đến hải đảo xa xôi, với hơn 91.400 tổ bầu cử và tổng 
cộng hơn 69 triệu cử tri. 

Nhìn tổng thể, từ quá trình chuẩn bị, đến khi hoàn thành, có thể khẳng định cuộc bầu 
cử thành công về nhiều mặt và đạt được cả 4 tiêu chí mà Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã 
đề ra. Đó là dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Và trong 
cuộc bầu cử lần này, tính dân chủ được đề cao. Mọi công đoạn, các khâu, bước chuẩn bị 
cho bầu cử và tiến hành bầu cử đều được công khai. Tính công khai, minh bạch thể hiện 
rõ hơn cả trong quá trình kiểm phiếu, người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị 
giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu 
và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Đặc biệt, phóng viên báo chí quan tâm và có nhu cầu 
được chứng kiến việc tổ bầu cử mở thùng phiếu và kiểm phiếu. Đây là tinh thần mới, 
thực hiện quy định mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân năm 2015. 

PV: Tổng hợp sau bầu cử cho thấy con số gần 99% cử tri đi bầu cử. Ông nhìn nhận 
như thế nào về tỷ lệ này? 

Ông Trương Minh Hoàng: Nhìn vào con số này chứng tỏ cử tri ở khắp mọi miền 
của Tổ quốc, không phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, đã được hưởng đầy đủ quyền 
và làm tròn nghĩa vụ công dân trong bầu cử, đúng với tinh thần của Hiến pháp 2013 về 
quyền con người. Bên cạnh những cử tri trực tiếp đến bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trong 
ngày 22/5 thì với những cử tri có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu đã có hòm phiếu di 
động đến tận nơi; những người đang bị tạm giam, tạm giữ, hoặc đang được giáo dục, cai 
nghiện bắt buộc đều được trực tiếp bỏ phiếu, thực hiện quyền hiến định về bầu cử... Và 
quan trọng hơn, bản thân mỗi cử tri đều đã ý thức rõ ràng hơn về vị trí và vai trò của 
cuộc bầu cử. Và mỗi lá phiếu do mình trực tiếp bỏ vào thùng phiếu sẽ góp phần bầu ra 
những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân 
dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

PV: Như vậy, trong kết quả của cuộc bầu cử có sự đóng góp lớn của cử tri, trong đó 
có những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu, thưa ông? 

Ông Trương Minh Hoàng: Đúng vậy. Bởi thực tế, những gì diễn ra trong suốt quá 
trình bầu cử cho thấy, các cử tri đều tự giác, tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu kỹ 
danh sách các ứng cử viên. Qua các lần hiệp thương, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đến 
khi danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
được niêm yết công khai, rộng rãi, cử tri đều chủ động tiếp cận với tiểu sử, lý lịch của 
từng ứng cử viên, đưa ra nhận xét, yêu cầu và góp ý xác đáng cho dự kiến chương trình 
hành động của từng ứng cử viên. Đặc biệt, trong ngày bầu cử, hình ảnh những cử tri cao 
tuổi cùng những cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu đến các điểm bỏ phiếu rất sớm, càng làm 
rõ nét hơn tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử lần này. Điều đó cũng cho 
thấy cử tri đã làm tròn nghĩa vụ công dân với sự phát triển và đi lên của đất nước. 

Vinh dự và trách nhiệm khi được lựa chọn 
PV: Chia sẻ ngay sau cuộc bầu cử, nhiều cử tri tiếp tục đặt câu hỏi, sau khi trúng cử 

các đại biểu sẽ làm gì cho dân, cho nước, có thực hiện đúng những lời hứa đã nêu ra 
trong dự kiến chương trình hành động khi ứng cử không? Là đại biểu Quốc hội, ông nói 
gì về những tâm tư này của cử tri? 
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Ông Trương Minh Hoàng: Không phải đến cuộc bầu cử lần này mà thực tế đây 
luôn là một trong những trăn trở lớn nhất của cử tri sau mỗi kỳ bầu cử. Đúng là sau khi 
trúng cử, cũng có một số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân chưa làm tròn 
trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, chưa đáp ứng được mong mỏi, kỳ vọng của cử tri. Từ 
kinh nghiệm hoạt động nghị trường, tôi cho rằng, cử tri cần tăng cường giám sát và theo 
dõi việc thực hiện lời hứa của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp. Trên cơ sở đó, kịp thời có những góp ý để đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhìn nhận rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử, phát huy 
hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm với những băn khoăn, tâm tư, nguyện vọng chính 
đáng của cử tri. 

PV: Là một đại biểu dân cử cũng là cử tri, ông mong đợi gì ở những đại biểu vừa 
được cử tri tin tưởng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp? 

Ông Trương Minh Hoàng: Mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cần 
lấy niềm tin, tình cảm và sự tin tưởng của cử tri, của nhân dân làm động lực cho quá 
trình hoạt động 5 năm sắp tới tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sự tín nhiệm 
của cử tri không những là vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân đại 
biểu. Chính vì thế, trước hết, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải 
làm đủ và làm đúng những lời hứa với cử tri đã nêu trong chương trình hành động khi 
ứng cử. Thứ hai, bản thân mỗi đại biểu cần chủ động tìm tòi, nghiên cứu và học tập để 
không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, trau dồi thuần thục các kỹ năng lập pháp, giám 
sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, xứng đáng là người đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng của cử tri. Đây chính là yếu tố quan trọng để các đại biểu dân cử phát 
huy trí tuệ, đóng góp nhiều hơn cho cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu 
lực các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tôi tin tưởng, với sức trẻ, 
khỏe và trí tuệ, đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 lần này sẽ có những đóng góp quan trọng đưa đất nước hội nhập 
thành công. 

PV: Xin cảm ơn ông! 
 

                                                                                                  Trung Thành 
(daibieunhandan.vn - Ngày 27/5/2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI NON SÔNG 
 

Tháng Năm, lúa đang vào đòng, mận, mơ trĩu quả trên các sườn đồi, khắp các nẻo 
đường, từ đô thị đến trung tâm các xã, thị trấn rực rỡ cờ Tổ quốc, băng zôn biểu ngữ 
chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hòa chung với không khí tưng bừng của cả nước, đúng 7 giờ, 

SƠN LA 

TRONG NGÀY HỘI LỚN 
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chủ nhật, ngày 22/5, khắp các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức khai mạc cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021. 

Tuy trời mưa nhỏ trên diện rộng trong tỉnh, nhưng từ thành phố đến các bản làng 
vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh, khắp nơi, mọi người ăn mặc chỉnh tề, nô nức 
đến các điểm bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp; 
lập thành tích kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ các cơ quan, đơn 
vị, trường học đến các phân xưởng nhà máy, đồng ruộng... đều dấy lên không khí thi đua 
sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng ngày hội lớn của đất nước. Tại khu kinh tế 
động lực Mai Sơn, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La vừa kết thúc niên vụ sản xuất. Vụ 
này, công ty đã thu mua hơn 410.000 tấn mía nguyên liệu cho nông dân, với giá ổn định 
850đồng/kg, tổ chức sản xuất hơn 33.000 tấn đường, vui nhất là đến nay đã tiêu thụ trên 
80% sản lượng đường sản xuất ra; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 300 công 
nhân. Tại Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn: Khí thế lao động hết sức khẩn trương, từ 
đầu năm, công ty đã phát động các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua phong trào thi 
đua, đã sản xuất trên 500.000 tấn xi măng, tiêu thụ 270.000 tấn cung ứng cho thị trường 
trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu sang một số tỉnh của nước bạn Lào; đồng thời, ưu tiên 
cung ứng xi măng phục vụ bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo chương trình 
xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

Để có được không khí náo nức và thành công tốt đẹp của bầu cử hôm nay, trước 
đó nhiều ngày, tại các địa phương trong tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, cơ 
sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự... Công tác chuẩn bị bầu cử đã huy động được sự vào 
cuộc của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh; đảm bảo về thời gian, đúng quy trình, quy định tạo điều kiện tốt nhất để ngày bầu 
cử diễn ra thành công, trở thành ngày hội lớn của toàn dân. 

Thành phố Sơn La, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, trong 
ngày hội lớn tưng bừng, náo nức, rực rỡ cờ hoa; từ các trục đường chính đến những con 
ngõ nhỏ dẫn vào khu dân cư đã được căng treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ dây vượt đường; 
đường phố đông vui, náo nhiệt, chứng kiến từng dòng người nô nức đi bầu cử. Thành 
phố có 107 điểm bầu cử. Theo thông tin từ Phòng Nội vụ Thành phố, đến 15h, số lượng 
cử tri đi bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu đã đạt 94,21%. Tại khu vực bỏ phiếu số 5, 
phường Chiềng Lề (thành phố) đã tổ chức hòm phiếu lưu động cho các bệnh nhân đang 
điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện quyền công dân. Bà Lò Thị Sôn, bản Nà Cà, 
xã Nặm Mằn (Sông Mã) nói: “Do đang điều trị tại bệnh viện không về nơi cư trú bỏ 
phiếu được nên tôi đã nhắn người nhà gửi thẻ cử tri để làm tròn trách nhiệm công dân, 
bầu người có đức, có tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm, chăm lo 
sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh”. 
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Tại huyện Vân Hồ, nơi cửa ngõ của tỉnh, không khí ngày hội bầu cử cũng không 
kém phần náo nức. Mới thành lập hơn 3 năm, huyện Vân Hồ đã nhanh chóng xây dựng 
hạ tầng cơ sở, con đường mới mở vào trung tâm huyện lỵ, những ngôi nhà mới bên 
những đồi chè trải dài xanh mướt, tô điểm cho cao nguyên thêm trù phú, hiện đại. Công 
tác chuẩn bị bầu cử đã được huyện Vân Hồ thực hiện đồng bộ, chu đáo. 143 tổ bầu cử 
của huyện đã tổ chức khai mạc và tiến hành cuộc bầu cử đúng giờ quy định. Phấn khởi 
sau khi thực hiện quyền công dân của mình, Trung úy Cà Văn Nghĩa, cán bộ Đội Cảnh 
sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế, ma túy, Công an huyện Vân Hồ nói: “Tôi mong 
muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ này sẽ đóng 
góp trí tuệ, sức lực của mình để xây dựng quê hương đất nước ta ngày càng phát triển; 
trong đó cần quan tâm hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội 
phạm ma túy để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”. Theo thông tin từ Phòng Nội 
vụ huyện Vân Hồ: Đến 11h, có 2 xã là Mường Men và Mường Tè đạt 100% số cử tri bầu 
cử; 95/143 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử. 

Tại Cửa khẩu Chiềng Khương, Sông Mã, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải 
quan, nhân dân xã biên giới Chiềng Khương nô nức đi bầu cử để sau đó tiếp tục nhiệm 
vụ tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh biên giới. Tại tổ bầu cử số 3, cử tri Lò Văn Ke, cán 
bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chiềng Khương, chia sẻ: “Đây là lần thứ 4 tôi thực hiện 
quyền, nghĩa vụ công dân. Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ tập trung trí tuệ, trách 
nhiệm, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ đối 
với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới”. 

Tại Nhà máy Thủy điện Sơn La, Ủy ban Bầu cử huyện Mường La tổ chức khu vực 
bỏ phiếu số 11 thuộc thị trấn Ít Ong cho cán bộ, công nhân Công ty Thủy điện Sơn La và 
Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến để các công nhân vận hành tại nhà máy thực hiện 
bỏ phiếu bầu cử, sau đó tiếp tục ca trực sản xuất điện năng cho đất nước; các công nhân 
trang phục gọn gàng, tề tựu đông đủ dự lễ chào cờ, khai mạc bầu cử. Công nhân Vi 
Thanh An, Trưởng kíp, Phân xưởng vận hành nhà máy, quê tỉnh Cao Bằng cho biết: Là 
giai cấp công nhân thế hệ trẻ, tôi lựa chọn đại biểu có tâm, có tài vào cơ quan quyền lực 
của Trung ương và địa phương để đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp tiên 
tiến. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn của một huyện phải di vén số đông dân cư tái định cư 
nhường đất cho lòng hồ Thủy điện Sơn La; buổi sáng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có 
mưa trên diện rộng, nhưng đến 12h, đã có 98,3% số cử tri trong huyện đi bầu cử. Cử tri 
Lò Thị Đài, xóm 2, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) nói: Chúng tôi mong muốn những 
đại biểu được bầu chọn lần này sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Đồng thời quan 
tâm đầu tư cho nhân dân vùng tái định cư Thủy điện Sơn La để ổn định đời sống và phát 
triển sản xuất. 

Trên mỗi bản làng, cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, nhà máy... đâu đâu 
cũng dễ dàng bắt gặp từng dòng người đổ về các điểm bầu cử. Hệ thống các đài truyền 
thanh cơ sở liên tục phát tin cổ động cho ngày hội lớn của cả nước. Tại các trường đại 
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, nhiều cử tri lần đầu tiên được cầm 
trên tay lá phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Sinh viên Lường 
Thanh Mai 22 tuổi, nhà ở bản Tạo 2, xã Gia Phù (Phù Yên) là sinh viên lớp K53 Đại học 
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Sư phạm giáo dục tiểu học A, Trường Đại học Tây Bắc hồ hởi: Lần đầu tiên được đi bầu 
cử, tôi rất vinh dự, tự hào. Nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, tôi đã 
nghiên cứu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, góp lá phiếu của mình cùng với các 
cử tri cả nước lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đưa đất nước, tỉnh nhà ngày càng 
phát triển. 

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 17 giờ 30, ngày 22/5, trên địa bàn toàn 
tỉnh đã có 99,41% cử tri đi bỏ phiếu. Con số đó nói lên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 
đảng viên, nhân dân 12 dân tộc anh em tỉnh ta với quê hương, đất nước; quyết tâm xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
Ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông. 

 

                                                                                                     Lê Hải Nam 
(Báo Sơn La - Ngày 23/5/2016) 

 

 
 

CỬ TRI CÁC DÂN TỘC TRONG TỈNH NÔ NỨC ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 

QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Ngày 22/5/2016, cùng với cử tri cả nước, hơn 750 nghìn cử tri các dân tộc Sơn La 
từ vùng thấp đến vùng cao, từ nông thôn đến thành thị, nhà máy, công trường và các lực 
lượng vũ trang thuộc 1.951 tổ bầu cử đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đúng 7 giờ, tại tổ bầu cử số 3, phường Chiềng Lề (thành phố), các đồng chí: 
Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự lễ khai mạc và bỏ 
phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng chí Hoàng Văn 
Chất đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 1, phường Chiềng Lề 
và tổ bầu cử số 6, phường Tô Hiệu (thành phố). Theo tổng hợp của tổ bầu cử số 3, 
phường Chiềng Lề, đến 11 giờ đã có 1.258/1.378 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 92%. 

Tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 3, phường Quyết Thắng (thành phố) đồng chí 
Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và cử tri tổ 6, tổ 15 đã thực hiện 
quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tại điểm bầu cử này có 1.357 cử tri; cử tri cao 
tuổi nhất là cụ Nguyễn Tiến Linh, 92 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, đây là lần thứ 14 cụ Linh 
tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Đến 14 giờ cùng ngày, tại khu vực bỏ phiếu bầu cử 
số 3 đã có 95% cử tri đi bầu cử. Sau khi bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã đi 
kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thuận Châu. 

Tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Tô Hiệu (thành phố), sau lễ khai mạc, đồng chí 
Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy và các cử 
tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ngay sau khi bỏ phiếu, đồng chí 
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Nguyễn Hữu Đông đã đi kiểm tra các đơn vị bầu cử tại xã Mường Trai và thị trấn Ít Ong, 
huyện Mường La. 

Đúng 7 giờ, tại khu vực bầu cử số 2, phường Chiềng Lề (thành phố), đồng chí 
Cầm Ngọc Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ khai mạc 
và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 với cử tri tổ 7 và bản Lầu. Do làm tốt công tác tuyên truyền và 
công tác chuẩn bị nên đến 11 giờ đã có 1.280/1.337 cử tri trong khu vực đi bầu cử, đạt 
95,73%. Sau khi bỏ phiếu, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại 
xã Chiềng Ngần, phường Chiềng Sinh (thành phố) và Trường Cao đẳng Sơn La, Trường 
Đại học Tây Bắc. 

Đúng 7 giờ, tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 5, phường Tô Hiệu (thành phố), các 
đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh 
ủy; cùng với cử tri các tổ 5 và 6 phường Tô Hiệu (thành phố) đã bỏ phiếu bầu đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân  các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi hoàn 
thành quyền và nghĩa vụ công dân, các đồng chí đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện 
Phù Yên và huyện Sông Mã. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực bỏ phiếu bầu cử 
số 5 đã có 99% cử tri đi bầu cử. 

Tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 7, phường Quyết Thắng (thành phố), các đồng chí: 
Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh; Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; 
Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng 1.600 cử tri 
bản Giảng Lắc và tổ 3 (phường Quyết Thắng, thành phố) đã tham gia bầu cử đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến 
14h, đã có 90% số cử tri đi bỏ phiếu; tổ bầu cử cũng đã mang hòm phiếu lưu động đến 
gia đình một số cử tri do cao tuổi, sức khỏe yếu không đến bỏ phiếu tại hòm phiếu chính 
để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 

Tại nhà văn hóa tổ 10, khu vực bầu cử số 1, phường Chiềng Lề (thành phố), đồng 
chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng cử tri các 
tổ 8, 9, 10, phường Chiềng Lề đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử. Ngay sau khi thực 
hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đồng chí Tráng Thị Xuân đã đi kiểm tra công 
tác bầu cử tại huyện Quỳnh Nhai; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đi kiểm tra công tác 
bầu cử tại thành phố, Thuận Châu, Yên Châu và Mai Sơn. 

152 tổ bầu cử thuộc 98 đơn vị bầu cử của huyện Bắc Yên đã đồng loạt khai mạc 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân  các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng với cử tri tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên đã bỏ phiếu 
tại tổ bầu cử số 7, thị trấn Bắc Yên. Tại tổ bầu cử số 3, thuộc đơn vị bầu cử số 2, xã 
Phiêng Ban, ngay từ sáng sớm đã có nhiều cử tri cao tuổi đến tham gia bỏ phiếu. Cử tri 
cao tuổi nhất, bà Thào Thị Sông, bản Rừng Tre, xã Phiêng Ban phấn khởi nói: Năm nay 
tôi 80 tuổi, đây là lần thứ 12 tôi thực hiện quyền công dân của mình. Tôi cảm thấy rất 
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phấn khởi, hãnh diện khi tự tay mình lựa chọn và bầu ra những người có đức, có tài. Đến 
11 giờ cùng ngày, toàn huyện đã có trên 92% cử tri trong tổng số 36.186 cử tri đã thực 
hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình. 

Tại nhà văn hóa tổ 13, nơi đặt hòm phiếu khu vực bầu cử số 6, phường Quyết 
Thắng (thành phố), đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy cùng 1.540 cử tri thuộc tổ 13 và 14, phường Quyết Thắng đã bỏ phiếu 
bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021. Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại nơi cư trú, đồng chí Chá A 
Của đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Châu. 

Tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 2, phường Quyết Thắng (thành phố), đồng chí Lê 
Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đã cùng 
các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tham gia ngày hội bầu cử, tại 
đây có 921 cử tri. Đến 18 giờ, số cử tri trong khu vực đi bầu cử đạt 100%. Ngay sau khi 
bỏ phiếu, đồng chí Lê Hồng Long đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm bầu cử 
của huyện Mộc Châu và Vân Hồ. 

Tại khu vực bỏ phiếu số 8, thuộc đơn vị bầu cử số 7 phường Quyết Thắng (thành 
phố), đồng chí Hoàng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cùng các cử tri cơ quan 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực 
hiện nghĩa vụ công dân. 

Đúng 7 giờ sáng ngày 22/5, tại 248 khu vực bỏ phiếu thuộc 27 xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện Phù Yên đã khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Bùi Đức Hải, Phó chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Phù Yên đã thực hiện quyền và 
nghĩa vụ công dân tại đơn vị bầu cử số 5, thị trấn Phù Yên. Toàn huyện có trên 75.000 cử 
tri. Đến 11 giờ, trên 75% số cử tri trong toàn huyện đi bầu cử, trong đó 9/27 xã, thị trấn 
đạt 100% số cử tri bầu cử. 

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng cử tri tổ 8 
phường Tô Hiệu (thành phố) đã bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 7, phường Tô Hiệu. Sau 
khi hoàn thành nghĩa vụ công dân, đồng chí Phạm Văn Thủy đã đi kiểm tra bầu cử tại 
huyện Yên Châu và khu vực thành phố. Tính đến 12 giờ 30 phút, khu vực bỏ phiếu bầu 
cử số 7, phường Tô Hiệu đã có 919/946 cử tri đi bầu cử. 

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Sốp Cộp (Sốp Cộp), đồng chí Lò Minh Hùng, Phó 
chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cùng cử tri các bản: Hua Mường, Cang Mường, Nà Lốc 
bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Sau khi thực hiện 
quyền công dân, binh nhất Vừ A Ly, 19 tuổi, Bộ đội Biên phòng Đồn 449 phấn khởi: 
“Lần đầu tiên đi bầu cử tôi rất vui, tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ đóng góp nhiều hơn 
cho đất nước, nhất là giúp đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa”. Đến 14 giờ, huyện 
Sốp Cộp đã có 26.886 cử tri đi bầu cử, đạt 94,5%; các xã đạt cao là: Dồm Cang 100%; 
Púng Bánh 100%; Sam Kha 99,8%; Nậm Lạnh 99%... 

Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 10, phường Tô Hiệu (thành phố) có 180 cử tri là cán 
bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội 
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Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đến 8 giờ 30 
phút, 100% cử tri nơi đây đã thực hiện xong quyền bầu cử. 

Cùng với cử tri trong tỉnh, 105.422 cử tri huyện Thuận Châu đã nô nức đến 198 
khu vực bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đến 15 giờ 30 phút, cử tri trên địa bàn huyện Thuận Châu 
đã đi bỏ phiếu đạt 98,97%. Tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Co Mạ, ông Vừ Giống Lầu ở 
bản Pha Khuông cho biết: “Đây là lần thứ 10 được đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tôi rất tin tưởng các đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp trúng cử lắng nghe ý kiến nhân dân và giúp đỡ bà con vùng cao 
phát triển kinh tế xã hội”. 

Theo thông tin từ Phòng Nội vụ Thành phố, đến 15h, số lượng cử tri đi bầu cử tại 
các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã đạt 94,21%. 

Tại 103 khu vực bỏ phiếu của huyện Quỳnh Nhai, mặc dù buổi sáng trên địa bàn 
huyện có mưa trên diện rộng, nhưng đến 12 giờ đã có 98,3% số cử tri trong huyện đi bầu 
cử. Cử tri Lò Thị Đài, xóm 2, xã Mường Giàng chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng, những đại 
biểu được bầu chọn sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thường xuyên quan tâm đến 
các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và chăm lo đến đời sống của bà con 
vùng tái định cư”. 

147 tổ bầu cử trên địa bàn huyện Yên Châu đã đồng loạt khai mạc bầu cử đúng 
thời gian quy định. Tại bản Thàn, xã Chiềng Pằn 177 cử tri là người dân tộc Khơ Mú đã 
đi bỏ phiếu. Bà Mè Thị Xết, bản Thàn, (Chiềng Pằn) năm nay hơn 90 tuổi cho biết: “Dù 
tuổi cao, nhưng tôi vẫn đến địa điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 
Chúng tôi lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để lo cho dân, cho nước, lo cho đồng bào 
dân tộc có cuộc sống ấm no”. Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện, đến 10 giờ 30 
phút đã có 41.684 cử tri trong huyện đi bỏ phiếu, đạt 82,01%. 

Đúng 7h, tại 202 khu vực bỏ phiếu thuộc 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc 
Châu đã đồng loạt khai mạc bầu cử. Đến 12 giờ 30 phút, huyện có 97,5% số cử tri đi bầu 
cử. Trong đó, 7 xã đạt 100% cử tri đi bầu là: Tà Lại, Nà Mường, Lóng Sập, Hua Păng, 
Chiềng Hắc, Tân Hợp, Phiêng Luông. Cử tri Vũ Thị Đào, nông dân trồng chè ở Tiểu khu 
68, thị trấn Nông trường Mộc Châu cho biết: Tôi tin tưởng các đại biểu trúng cử sẽ phản 
ánh tới các cấp có thẩm quyền những vấn đề liên quan đến việc làm, hỗ trợ nông dân sản 
xuất; quan tâm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân. 

Tại huyện Vân Hồ, 143 tổ bầu cử của huyện đã tiến hành cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đúng 
thời gian quy định. Phấn khởi sau khi thực hiện quyền công dân của mình, Trung úy Cà 
Văn Nghĩa, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế, ma túy, Công an 
huyện Vân Hồ, nói: “Tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ này sẽ đóng góp trí tuệ, sức lực để xây dựng quê hương đất nước ngày 
càng phát triển; cần quan tâm hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là 
tội phạm ma túy để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”. Đến 11h, có 95 tổ bầu cử 
của huyện đã có 100% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình. 
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192 tổ bầu cử của huyện Mường La đã tổ chức khai mạc cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021 đúng thời gian quy định. Đến 9 giờ 45 phút, huyện Mường La đã có 95,2% số cử tri 
đi bầu cử. Anh Nguyễn Đắc Cường, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La, 
thông tin: “Đơn vị có 450 cử tri và 100% cử tri đã thực hiện quyền công dân của mình. 
Để lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của dân tộc, đơn vị đã phát động nhiều phong 
trào thi đua, trong đó, đã có 23 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho Nhà nước và cải 
thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động”. 

7 giờ sáng, tại 200 khu vực bỏ phiếu thuộc 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mai 
Sơn đã đồng loạt khai mạc bầu cử. Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử huyện, đến 11 giờ 
30 phút đã có 96.073/101.738 cử tri đi bầu, đạt 94,43%. 5 xã đạt 100% cử tri đi bầu là: 
Mường Chanh, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Ve và Tà Hộc. Cử tri Nguyễn Thị 
Nhàn, công nhân Nhà máy Xi măng Mai Sơn nói: “Tranh thủ chưa đến ca trực, tôi và 
anh em công nhân trong bộ phận đi bầu cử. Tôi rất tin tưởng vào những đại biểu mình đã 
lựa chọn”. 

Đến 9 giờ 30 phút ngày 22/5, tại tổ bầu cử số 13, phường Chiềng Sinh (thành phố) 
đã có trên 97% số cử tri là cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh; Tiểu 
đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc và cán bộ, công nhân, người lao 
động Công ty cổ phần cơ khí Sơn La đã bỏ phiếu lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài 
vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngay sau khi làm 
tròn trách nhiệm công dân, các chiến sỹ cảnh sát cơ động lên đường làm nhiệm vụ giữ 
vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện Sông Mã, đến 15 giờ, đã có 87.661 cử tri 
đi bỏ phiếu, đạt 96,36%. Cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn và nghiêm túc. 
Tại tổ bầu cử số 3, cử tri Lò Văn Ke, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương, 
chia sẻ: “Đây là lần thứ tư tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tôi mong các đại 
biểu được chọn sẽ tập trung trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế 
- xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới”. 

Tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Chiềng Lề (thành phố) đã đưa hòm phiếu lưu 
động đến cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện quyền 
công dân. Bà Lò Thị Sôn, bản Nà Cà, xã Nặm Mằn (Sông Mã) nói: “Do đang điều trị tại 
bệnh viện không về nơi cư trú bỏ phiếu được nên tôi đã nhắn người nhà gửi thẻ cử tri để 
làm tròn trách nhiệm công dân, bầu người có đức, có tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp, chăm lo sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh”. 
                       

(sonla.gov.vn - Ngày 21/6/2016)  
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SƠN LA CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ 
 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-UBBC ngày 
24/5/2016 về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Theo Nghị quyết, tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 122 
người. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu: 73 người. 

Tổng số ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 72 người 
Cụ thể, đơn vị bầu cử số 01 (gồm các phường Chiềng Sinh, Quyết Tâm, Chiềng 

Cơi, Chiềng An, xã Chiềng Ngần thuộc thành phố Sơn La). Số người ứng cử: 05 người; 
số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
03 người. 

Đơn vị bầu cử số 02 (gồm các phường Quyết Thắng, Chiềng Lề, Tô Hiệu, các xã 
Hua La, Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Chiềng Xôm thuộc thành phố Sơn La). Số người ứng 
cử: 05 người; số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh 03 người. 

Đơn vị bầu cử số 03 (gồm thị trấn Hát Lót, các xã Cò Nòi, Chiềng Lương, Nà Bó, 
Chiềng Chăn, Chiềng Sung, Tà Hộc, Mường Bon, Mường Bằng thuộc huyện Mai Sơn). 
Số người ứng cử: 07 người; số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 04 người. 

Đơn vị bầu cử số 04 (gồm các xã Hát Lót, Chiềng Nơi, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, 
Nà Ớt, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Ve, Chiềng Chung, Mường Chanh, Chiềng 
Ban, Chiềng Mai, Chiềng Mung thuộc huyện Mai Sơn). Số người ứng cử: 07 người; số 
đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 04 
người. 

Đơn vị bầu cử số 05 (gồm thị trấn Yên Châu, các xã thuộc huyện Yên Châu). Số 
người ứng cử: 08 người; số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh 05 người. 

Đơn vị bầu cử số 06 (gồm thị trấn Mộc Châu, các xã Mường Sang, Chiềng Khừa, 
Lóng Sập, Tân Lập, Chiềng Hắc, Tân Hợp, Tà Lại thuộc huyện Mộc Châu). Số người 
ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh 03 người. 

Đơn vị bầu cử số 07 (gồm thị trấn Nông trường Mộc Châu, các xã Quy Hướng, Nà 
Mường, Hua Păng, Phiêng Luông, Đông Sang, Chiềng Sơn thuộc huyện Mộc Châu). Số 
người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh 03 người. 

Đơn vị bầu cử số 08 (gồm thị trấn Phù Yên, các xã Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ, 
Huy Tân, Huy Thượng, Huy Tường, Tường Phù, Gia Phù, Suối Bau, Kim Bon, Đá Đỏ, 
Sập Xa thuộc huyện Phù Yên). Số người ứng cử: 07 người; số đại biểu được bầu 04 đại 
biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 04 người 

Đơn vị bầu cử số 09 (gồm các xã Suối Tọ, Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang, 
Mường Lang, Mường Do, Mường Bang, Tường Thượng, Tường Hạ, Tường Tiến, Tường 
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Phong, Tân Phong, Nam Phong, Bắc Phong thuộc huyện Phù Yên). Số người ứng cử: 05 
người; số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh 03 người. 

Đơn vị bầu cử số 10 (gồm thị trấn Bắc Yên, các xã thuộc huyện Bắc Yên). Số 
người ứng cử: 08 người; số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh 05 người. 

Đơn vị bầu cử số 11 (gồm các xã Mường Bú, Mường Chùm, Tạ Bú, Chiềng Hoa, 
Chiềng San, Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn thuộc huyện Mường La). Số người 
ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh 03 người. 

Đơn vị bầu cử số 12 (gồm thị trấn Ít Ong và các xã Nậm Giôn, Chiềng Lao, Ngọc 
Chiến, Hua Trai, Mường Trai, Nặm Păm, Pi Toong thuộc huyện Mường La). Số người 
ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh 03 người. 

Đơn vị bầu cử số 13 (gồm các xã thuộc huyện Quỳnh Nhai). Số người ứng cử: 08 
người; số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh 05 người. 

Đơn vị bầu cử số 14 (gồm thị trấn Thuận Châu các xã Mường É, Phổng Lập, 
Phổng Lái, Chiềng Pha, Phổng Lăng, Chiềng Ly, Chiềng Bôm, Co Mạ, Pá Lông, Co 
Tòng, Mường Bám, É Tòng, Long Hẹ thuộc huyện Thuận Châu). Số người ứng cử: 07 
người; số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh 04 người. 

Đơn vị bầu cử số 15 (gồm các xã Tông Cọ, Noong Lay, Chiềng Ngàm, Chiềng La, 
Bó Mười, Mường Khiêng, Liệp Tè, Chiềng Pấc, Bon Phặng, Muổi Nọi, Bản Lầm, Nậm 
Lầu, Púng Tra, Thôm Mòn, Tông Lạnh thuộc huyện Thuận Châu). Số người ứng cử: 07 
người; số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh 04 người. 

Đơn vị bầu cử số 16 (gồm thị trấn Sông Mã, các xã Mường Sai, Chiềng Khương, 
Chiềng Cang, Mường Hung, Mường Cai, Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Huổi Một thuộc 
huyện Sông Mã). Số người ứng cử: 07 người; số đại biểu được bầu 04 đại biểu; ứng cử 
viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 03 người. 

Đơn vị bầu cử số 17 (gồm các xã Nậm Mằn, Chiềng Sơ, Yên Hưng, Mường Lầm, 
Đứa Mòn, Chiềng En, Bó Sinh, Pú Bẩu, Nậm Ty, Chiềng Phung thuộc huyện Sông Mã). 
Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu 03 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 03 người. 

Đơn vị bầu cử số 18 (gồm các xã thuộc huyện Sốp Cộp). Số người ứng cử: 08 
người; số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh 05 người. 

Đơn vị bầu cử số 19 (gồm các xã thuộc huyện Vân Hồ). Số người ứng cử: 08 
người; số đại biểu được bầu 05 đại biểu; ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh 05 người./. 

 

                                                                                                  Kim Thanh  
 (dangcongsan.vn - Ngày 25/5/2016) 
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La đã tổ chức 
Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh 
sách những người trúng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 
2021. 

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã 
công bố Nghị quyết kết quả bầu cử và danh 
sách những người trúng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 tại 19 đơn vị bầu cử trên địa 
bàn tỉnh.  

Theo đó, tổng số người ứng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 122 người; 
tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
được bầu là 73 người; tổng số ứng cử viên 
trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 
72 người. 

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sơn La: 

1. Lường Thị Vân Anh, Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Huyện ủy Thuận Châu; 

2. Đinh Công Bằng, Phó Trưởng 
phòng Nội vụ huyện  Yên Châu; 

3. Lường Duy Biên, Trưởng ban Dân 
tộc HĐND tỉnh Sơn La; 

4. Quàng Thị Biệt, Chủ tịch UBND xã 
Nậm Giôn, Mường La; 

5. Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; 

6. Hạng A Cheo, Phó chủ nhiệm 
Thường trực Ủy ban kiểm tra huyện ủy Bắc 
Yên; 

7. Hà Trung Chiến, Bí thư Huyện ủy 
Mộc Châu; 

8. Lê Hồng Chương, Giám đốc Sở Tài 
chính; 

9. Nguyễn Thành Công, Bí thư Huyện 
ủy Mường La; 

10. Chá A Của, Trưởng ban Dân vận 
Tỉnh ủy; 

11. Nguyễn Việt Cường, Phó Trưởng 
ban chuyên trách Ban Kinh tế -  Ngân sách 
HĐND tỉnh; 

12. Mùa A Dê, Chủ tịch UBND xã Suối 
Bau, huyện Phù Yên; 

13. Vàng A Dềnh, Phó trưởng Công an 
xã Tân Lập, huyện Mộc Châu; 

14. Lò Văn Dung, Phó trưởng Ban Pháp 
chế HĐND huyện Sốp Cộp; 

15. Quản Thị Dung, Bí thư Huyện ủy  
Yên Châu; 

16. Cầm Thị Hồng Duyên, Phó Trưởng 
ban chuyên trách Ban Kinh tế -  Ngân sách 
HĐND tỉnh; 

17. Đinh Thị Dưỡng, Ủy viên Thường 
trực HĐND huyện Phù Yên; 

18. Hoàng Thị Đôi, Chủ tịch HĐND 
huyện Sông Mã; 

19. Trương Minh Đức, Phó chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh; 

20. Sùng A Giao, Phó trưởng Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy; 

21. Mè Thị Hà, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 
tra Huyện ủy Yên Châu; 

22. Lường Thị Hiền, Phó chủ tịch 
UBND huyện Vân Hồ; 

23. Mùi Thị Hiền, Phó chủ tịch Thường 
trực Hội Phụ nữ tỉnh; 

24. Hờ Thị Thanh Hoa, Phó trưởng ban 
chuyên trách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

25. Hoàng Ngân  Hoàn, Phó chủ tịch 
Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; 

26. Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc 
Sở GD&ĐT; 

27. Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh; 

28. Lường Thị Huyền, công chức xã 
Thôm Mòn, huyện Thuận Châu; 

29. Nguyễn Thái Hưng, Bí thư Thành 
ủy Sơn La; 

30. Tống Thị Lan Hương, Phó trưởng 
Ban chuyên trách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 
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31. Giàng Thị Hương, Chủ tịch MTTQ 
huyện Mai Sơn; 

32. Mai Thu Hương, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy; 

33. Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy 
ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

34. Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; 

35. Lò Bun Khay, Phó trưởng Ban 
KTXH, HĐND huyện Sốp Cộp; 

36. Cầm Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy xã 
Nà Bó, huyện Mai Sơn; 

37. Nguyễn Văn Khiêm, Phó trưởng 
phòng Kinh tế hạ tầng, huyện Thuận Châu; 

38. Lò Mai Kiên, Chủ tịch MTTQ tỉnh; 
39. Vàng A Lả, Bí thư Đoàn TNCS tỉnh; 
40. Đinh Thị Mai Lan, Chánh án TAND 

thành phố Sơn La; 
41. Cà Văn Lập, Chủ nhiệm Chính trị 

Bộ đội Biên phòng tỉnh ; 
42. Lê Hồng Long, Trưởng Ban Nội 

chính Tỉnh ủy; 
43. Lê Hồng Minh, Giám đốc Sở 

KHĐT; 
44. Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND 

tỉnh; 
45. Quàng Văn Muôn, Phó chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh tỉnh; 
46. Lò Văn Páo, chuyên viên phòng 

Kinh tế hạ tầng UBND huyện Bắc Yên ; 
47. Ngô Văn Phan, Phó chánh Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 
48. Lò Thị Phấn, Phó trưởng Ban 

chuyên trách Ban KTXH HĐND huyện 
Mai Sơn; 

49. Cầm Thị Phong, Phó giám đốc Sở 
NNPTNT tỉnh; 

50. Nhâm Thị Phương, Ủy viên thường 
trực HĐND tỉnh; 

51. Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội 
vụ; 

52. Hà Văn Quân, Chủ tịch MTTQ 
thành phố Sơn La; 

53. Mùa Thị Sinh, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Mường La; 

54. Thào A Só, Phó trưởng Ban chuyên 
trách ban chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị cơ 
sở; 

55. Bùi Minh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh; 

56. Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông 
dân tỉnh; 

57. Bùi Minh Tân, Bí thư Huyện ủy 
Quỳnh Nhai; 

58. Cầm Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Phù Yên; 

59. Quàng Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ 
nữ huyện Thuận Châu; 

60. Đinh Công Thành, Phó giám đốc 
Công an tỉnh; 

61. Đinh Thị Bích Thảo, Chánh Văn 
phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

62. Lò Thị Thảo, Phó chủ tịch Hội Phụ 
nữ huyện Quỳnh Nhai; 

63. Lò Văn Thân, Trưởng Ban Tổ chức 
- Kiểm tra ĐTN tỉnh; 

64. Trần Đắc Thắng, Chủ tịch UBND 
huyện Mai Sơn; 

65. Mùi Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã 
Chiềng Xuân, Vân Hồ; 

66. Vi Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy Sông 
Mã; 

67. Vì Thị Tiến, Trưởng Ban Dân vận 
Huyện ủy Quỳnh Nhai; 

68. Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch UBND 
huyện Sốp Cộp; 

69. Đinh Thị Kim Tuyến, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Yên ; 

70. Tăng Văn Xiến, Phó chủ tịch 
HĐND huyện Mộc Châu; 

71. Bàn Thị Xuân, Phó trưởng Ban 
Pháp chế huyện Vân Hồ; 

72. Quàng Thị Xuyến, Phó trưởng 
Ban chuyên trách Ban VHXH HĐND tỉnh. 

 

(baochinhphu.vn - Ngày 26/5/2016) 
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NGÀY BẦU CỬ 
 

Vui sao bằng sáng tháng năm 

Ngày bầu cử Quốc hội toàn dân vui mừng 
Dân ta xây dựng chính quyền 

Hội đồng các cấp do mình bầu ra 
 

Toàn dân vui sướng hát ca 
Đường lối lãnh đạo Đảng ta sáng ngời 

Nhân dân toàn quốc khắp nơi 

Tay cầm lá phiếu sáng ngời vinh quang 
 

Dân ta có Đảng vững vàng 

Lá cờ Tổ quốc vinh quang rực hồng 

Ai ai cũng vợ, cũng chồng 

Bảo nhau lựa chọn từng ông, từng bà 
 

Vừa đi, vừa hát, vừa ca 

Ta chọn người tốt là ta đưa vào 

Để rồi xây dựng phong trào 

Nước ta vững mạnh hào hùng năm châu 

       Việt Nam ơi! Tươi sáng toàn cầu 

 Kinh tế, chính trị dân giàu nước sang. 
 

                                                                     Nguyễn Trọng Mai 
(phuctho.hanoi.gov.vn - Ngày 20/4/2016) 

 

 
 

NIỀM VUI ĐI BẦU CỬ 
 

Mười tám tuổi trở thành công dân 

Vui rạo rực được tham gia bầu cử 

Ngõ phố, đường làng đón chào ngày hội 

Cờ đỏ sao vàng tươi thắm tung bay. 

Tháng năm về thơm hương lúa, hương sen 

Mở rộng vòng xòe, nhịp nhàng điệu múa 

Chuyện kể Bác Hồ năm xưa đi bầu cử 

Giản dị, ân cần, gần gũi với nhân dân. 

 

TRANG THƠ 
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Ta cùng nhau thực hiện quyền công dân 

Hãy sáng suốt lựa chọn người tài, đức 

Đại diện cho ý chí và nguyện vọng 

Của nhân dân yêu công lý hòa bình. 
 

Xây dựng chính quyền là quyền lợi mọi công dân 

Đảng chỉ đường sáng lòng dân một hướng 

Cán bộ của dân, vì dân phục vụ 

Dân chủ, công bằng đưa đất nước đi lên. 
 

                                        Lê Xuân Tăng 
(Báo Sơn La số 5892 - Ngày 20/5/2016) 

 

 
 

RỦ NHAU ĐI BẦU CỬ! 
 

Ngày 22  tháng 5, 
Hội non sông bầu cử, 
Cử tri vui nô nức, 
Đi bầu cử rủ nhau! 
 

Phố phường như trẩy hội, 
Làng xóm ngập niềm vui, 
Rợp sao vàng cờ đỏ, 
Rộn ràng khắp nơi nơi! 

 

Ứng viên và cử tri, 
Cười rạng ngời gương mặt, 
Cùng chung xây đất nước, 
Vui ngày hội non sông! 

 

Bao lần, đi bầu cử, 
Có phải lần đầu đâu, 
Mà sao nhiều cảm xúc, 
Trong lòng mình xốn xang! 

 

Hôm qua nghe thời sự, 
Quốc hội mới họp xong, 
Diên hồng của đất nước, 
Quyết vận mệnh non sông 
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Nhân dân vui hoan hô: 
Đảng chỉ đường, quyết sách, 
Ý Đảng hợp lòng Dân, 
Trọn niềm tin Dân gửi! 

 

Hôm nay vui biết mấy, 
Hiến định quyền công dân, 
Quyền con người tối thượng, 
Nước Việt Nam vững bền! 

 

Ngày mai đi bầu cử, 
Chọn hiền tài cho dân. 
Trên tay mình lá phiếu, 
Nước Việt Nam thái bình! 

 

Quốc hội lo việc nước, 
Cần nhiều lắm hiền tài; 
Với Hội đồng nhân dân, 
Hiền tài cần nhiều lắm. 

 

Cử tri ngành Kiểm sát, 
Chúng mình nhắn nhủ nhau. 
Ngày vui hội bầu cử, 
Nhớ rủ nhau đi bầu. 

 

Với ứng viên Quốc hội 
Và Hội đồng nhân dân, 
Ngành mình nhiều nhiều lắm, 
Tin tưởng mình gửi trao! 
 

                                                                                                   Hoàng Đức Trình 
(vksbacgiang.gov.vn) 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 
 

HỒ THỊ DUNG 

 (Cử nhân Văn hóa, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La) 
 

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG 

DƯƠNG THỊ THÚY HỒNG 

 (Cử nhân Văn hóa, Trưởng phòng Thông tin - Thư mục) 
 

SƯU TẦM, BIÊN SOẠN, TRÌNH BÀY 

PHẠM HƯƠNG THẢO 

(Thư viện viên cao đẳng, Cán bộ Phòng Thông tin - Thư mục) 
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