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Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp  

nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021. 

 

 

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV 

1. Tiêu chuẩn chung 

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc 

hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân 

dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu 

chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm 

pháp luật khác. 

Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công 

tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. 

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, 

được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. 

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước 

ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có năng lực 

phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-36-HD-BTCTW-2021-cong-tac-nhan-su-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-463115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Quoc-hoi-2014-259784.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx?anchor=dieu_27
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thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 

không được làm. 

Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính 

trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm 

tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc 

tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định 126-QĐ/TW ngày 

28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết 

không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham 

gia Quốc hội. 

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách 

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn 

phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau: 

- Có trình độ đào tạo đại học trở lên. 

- Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội 

và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở 

chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở 

lên; có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh 

Thứ trưởng và tương đương trở lên. 

Nếu là cán bộ Quân đội, Công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

ở chức danh cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở 

lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên. 

- Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách để làm phó trưởng đoàn ở 

địa phương phải là tỉnh ủy viên, đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở 

lên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: ủy viên ban thường vụ tỉnh 

ủy, thành ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên. 

- Đối với một số lĩnh vực cần thiết phải cơ cấu đại biểu Quốc hội nhưng không 

có nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương đáp ứng yêu cầu thì Đảng đoàn Quốc hội 

phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể, 

bảo đảm đúng quy định. 

- Về độ tuổi: 

+ Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 

02 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa, nam sinh từ tháng 02/1966, nữ 

sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ các đồng 

chỉ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm 

kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 

7/1968 trở lại đây. 
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Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Quân đội, Công an thực 

hiện theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công 

an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như ủy viên Trung ương 

Đảng, lãnh đạo các hội theo Kết luận 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư do 

cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định. 

+ Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo 

Công văn 12278-CV/VPTW ngày 03/12/2015 và Nghị định 53/2015/NĐ-CP được tính 

tuổi công tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 01/1966, tái cử sinh từ tháng 

7/1963 trở lại đây. 

+ Các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì cơ quan 

có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một 

số chế độ, chờ đủ tuổi nghỉ hưu; những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước 

tuổi thì giải quyết theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ 

và Hướng dẫn 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019. 

+ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ 

chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đại biểu Quốc hội chuyên trách 

ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ 

đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ. 

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức 

khỏe trong thời gian không quá 06 tháng tính đến tháng 5/2021, cụ thể: 

+ Đối với cán bộ ở các cơ quan Trung ương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

cán bộ Trung ương hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe. 

+ Đối với cán bộ ở địa phương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 

ủy, thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe. 

  

Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

1. Tiêu chuẩn chung: 

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại 

biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ 

thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc 

đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm 

chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp 

luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 

mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác 

và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội 

đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân 

dân, được nhân dân tín nhiệm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/van-ban-hop-nhat-24-vbhn-vpqh-2019-luat-si-quan-quan-doi-nhan-dan-439156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Cong-an-nhan-dan-384487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Cong-an-nhan-dan-384487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ket-luan-58-KL-TW-2020-do-tuoi-tham-gia-cong-tac-hoi-456135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-53-2015-ND-CP-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-can-bo-cong-chuc-276275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-26-2015-ND-CP-che-do-doi-voi-can-bo-khong-du-dieu-kien-ve-tuoi-tai-cu-tai-bo-nhiem-267682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-27-HD-BTCTW-2019-chinh-sach-doi-voi-can-bo-thoi-tai-cu-cap-uy-Mat-tran-To-quoc-Viet-Nam-436047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
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Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang công tác tại cơ quan 

Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu 

biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ 

chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí 

dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy 

định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 

Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính 

trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm 

tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc 

tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định 126-QĐ/TW ngày 

28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết 

không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham 

gia Hội đồng nhân dân các cấp. 

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách 

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân chuyên trách ở các cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Có trình độ đào tạo đại học trở lên (đối với cấp tỉnh và cấp huyện). 

- Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải 

là tỉnh ủy viên trở lên (trong đó phải có 01 đồng chí là ủy viên ban thường vụ), đang 

giữ chức vụ từ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên và đã được quy hoạch phó chủ 

tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên; cán bộ ứng cử 

trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ phó giám đốc sở 

hoặc tương đương trở lên; ứng cử phó trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân 

phải giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương đương trong các sở, ban, ngành ở cấp 

tỉnh trở lên. 

- Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải 

là huyện ủy viên, giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên 

và đã được quy hoạch phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện trở lên; cán bộ ứng cử trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải 

giữ chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên; ứng cử phó 

trưởng ban của Hội đồng nhân dân phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 05 năm 

trở lên và đã được quy hoạch vào chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở 

cấp huyện trở lên. 

Đối với các đồng chí dự kiến bố trí làm Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện kiêm nhiệm, cần có năng lực, trình độ, sức khỏe và thời gian để 

đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Ở cấp xã: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là 

cấp ủy viên, nơi nào có điều kiện thì bố trí ủy viên thường vụ đảng ủy cấp xã. Căn cứ 
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tình hình cụ thể, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều 

kiện đối với cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp xã. 

- Về độ tuổi: 

+ Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

chuyên trách phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân trở lên hoặc ít nhất 

trọn một nhiệm kỳ, nam sinh từ tháng 02/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây; 

nhân sự tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính 

từ tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây và sẽ 

nghỉ hưu khi đến tuổi theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019. 

Riêng những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là cán bộ Quân đội, Công 

an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt 

Nam và Luật Công an nhân dân. 

Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như ủy viên Trung ương Đảng, 

lãnh đạo các hội theo Kết luận 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư do cấp có 

thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định. 

+ Cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định 

53/2015/NĐ-CP được tính tuổi công tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 

01/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi đến tuổi theo quy 

định. 

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức 

khỏe trong thời gian không quá 06 tháng tính đến tháng 05/2021 (tỉnh ủy, thành ủy 

hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khảm sức khỏe). 

  

Châu Thanh 

https://thuvienphapluat.vn/ 
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