
ỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH SƠN LA 

 
Số:        /UBBC 

 

V/v hướng dẫn việc lập  

danh sách cử tri 
 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Sơn La, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

 

 

 

 Kính gửi:  

  

 

 Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố 
  

  

  

 Thực hiện Công văn số 130/VPHĐBCQG-PL ngày 12/4/2021 của Văn 

phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia về hướng dẫn việc lập danh sách cử tri, thành 
lập Tổ bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn thực hiện việc giải quyết một số 

khó khăn, vướng mắc trong việc lập danh sách cử tri, cụ thể: 

 Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân (sau đây gọi là Luật Bầu cử) thì việc lập danh sách cử tri căn cứ vào 

nơi cử tri thường trú hoặc tạm trú. Theo đó, mỗi công dân chỉ được ghi tên vào 
một danh sách cử tri tại nơi mình thường trú hoặc tạm trú1. Cử tri thực hiện việc 

bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tại khu vực bỏ 
phiếu mà mình có tên trong danh sách cử tri2. Đối với các trường hợp khác, việc 
lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri được thực hiện như sau: 

 1. Trường hợp công dân đã đăng ký thường trú tại địa phương nhưng đi 
làm ăn, sinh sống tại địa phương khác hoặc ở nước ngoài, nếu đã làm thủ tục 

thay đổi thông tin nơi cư trú hoặc khai báo tạm vắng ở địa phương thì được coi 
là không thường trú tại địa phương. Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi công dân 
đăng ký thường trú không ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri.  

 Trường hợp cử tri trở về nơi thường trú trong khoảng thời gian từ sau khi 
danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phếu 24 giờ thì 

có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để đề nghị 
được bổ sung tên vào danh sách cử tri và nhận Thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân như đối với các cử tri khác đã đăng ký bỏ phiếu ở 

nơi thường trú. 

 2. Trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng đã 

vắng mặt dài ngày ở nơi thường trú (sinh sống tại nơi khác hoặc lao động, học 
tập ở nước ngoài) mà chưa làm thủ tục thay đổi thông tin nơi cư trú, không khai 
báo tạm vắng với địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn ghi tên công dân 

                                                                 
1 Khoản 1, khoản 2, Điều 28 của Luật Bầu cử 
2 Khoản 2, điều 29; khoản 1, Điều 31; khoản 1, Điều 69 của Luật Bầu cử 



đó vào danh sách cử tri để họ thực hiện quyền bầu cử ở địa phương, trừ trường 
hợp bản thân cử tri hoặc người thân của cử tri đó đã thông báo nguyện vọng của 

cử tri về việc không tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú3. Đề nghị Ủy ban nhân 
dân cấp xã cần có biện pháp thông tin phù hợp để cử tri biết về việc lập danh 
sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử của mình. 

 Trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về Việt Nam trong 
khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời 

điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, nếu chưa được ghi tên vào danh sách cử tri ở khu 
vực bỏ phiếu nào, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình cư trú tại Việt Nam 
để được ghi tên vào danh sách cử tri theo quy định tại khoản 4, Điều 29 của Luật 

Bầu cử.  

 Trường hợp công dân ở nước ngoài trở về Việt Nam được cách ly y tế 

tập trung ngay sau khi nhập cảnh thì thực hiện theo hướng dẫn riêng của Hội 
đồng bầu cử quốc gia. 

 3. Trường hợp cử tri đã được ghi tên vào danh sách cử tri, nhưng xin 

giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình có tên trong danh sách 
cử tri để tham gia bỏ phiếu ở nơi khác thì được bổ sung tên vào danh sách cử tri 

tại địa phương nơi cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử 
theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử. Việc bổ sung tên vào danh sách cử 
tri trong trường hợp này được tính đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu (trước 7 giờ 

00 ngày 23/5/20214). Sau thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, Ủy ban nhân dân cấp xã 
không thực hiện việc bổ sung danh sách cử tri nữa5. 

 4. Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật Bầu cử, cử tri là người 
đang bị tạm giam, tạm giữ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng  nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm 

giam, tạm giữ. Tuy nhiên, về nguyên tắc, những thay đổi liên quan đến cử tri 
(như thay đổi nơi cư trú, được trả tự do...) sau khi danh sách cử tri đã được niêm 

yết phải được thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã trước thời điểm bắt đầu bỏ 
phiếu 24 giờ, trừ trường hợp bị xóa tên trong danh sách cử tri thì tính đến thời 

điểm bắt đầu bỏ phiếu. Vì vậy, trường hợp công dân bị bắt tạm giam, tạm giữ ở 
địa phương khác với nơi đã được ghi tên trong danh sách cử tri trong khoảng 

thời gian 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu (từ sau 7 giờ 00 ngày 
22/5/2021 đến trước 7 giờ 00 ngày 23/5/2021) thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

có trại tạm giam, tạm giữ không thực hiện việc bổ sung tên của công dân vào 
danh sách cử tri.  

                                                                 
3 Việc thông báo có thể bằng văn bản hoặc trực tiếp bằng lời nói với người có trách nhiệm, như trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cử tri của Ủy ban nhân dân 
cấp xã. 
4 Đối với các khu vực bỏ phiếu trong điều kiện bình thường (không tổ chức bỏ phiếu sớm hoặc hoãn 
bỏ phiếu). 
5 Tại mẫu số 20/HĐBC-QH và mẫu số 25/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-
HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia đã hướng dẫn về số cử tri trong danh sách cử tri tại khu vực 
bỏ phiếu được cập nhật đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu. 



 Ủy ban bầu cử tỉnh trân trọng đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành 
phố nghiên cứu, thực hiện theo các nội dung đã hướng dẫn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lưu: VT, XDCQ&CTTN(Q,02b). 
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