
BẠN CẦN BIẾT: 

Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử 

 đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 

 

* Điều 46 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân năm 2015 quy định về xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối 

với người ứng cử đại biểu Quốc hội như sau: 

1. Đối với vụ việc ở nơi công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp 

quản lý người ứng cử có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban 

thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 

Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội là người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm 

xác minh và trả lời. Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị không có cấp trên trực tiếp 

quản lý thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, thành lập cơ quan, tổ chức, 

đơn vị đó có trách nhiệm xác minh và trả lời. 

2. Đối với vụ việc ở khu dân cư thì cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 

người ứng cử có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xác minh và 

trả lời bằng văn bản cho Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 

3. Đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội thì Ủy ban bầu cử ở tỉnh có 

trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người đó 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác minh và trả lời bằng văn 

bản cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 

4. Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, việc xác minh và trả lời về 

các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội phải được 

tiến hành xong. 

* Điều 55 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân năm 2015 quy định về xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối 

với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân như sau: 

1. Đối với vụ việc ở nơi công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp 

quản lý người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm xác minh và 

trả lời bằng văn bản cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. 

Trường hợp người ứng cử là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì 

cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh và trả lời. 



Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị không có cấp trên trực tiếp quản lý thì cơ quan có 

thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có trách nhiệm 

xác minh và trả lời. 

2. Đối với vụ việc ở khu dân cư thì cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban 

nhân dân cấp xã xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. 

3. Đối với người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì Ủy ban bầu 

cử có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người 

đó hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác minh và trả lời bằng 

văn bản cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức 

hội nghị hiệp thương. 

4. Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, việc xác minh và trả lời về 

các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

phải được tiến hành xong./. 

 

 

 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-03-22T11:20:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




