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Cách gạch phiếu bầu đúng luật khi đi bầu cử 

 

Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

 

Hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (Ảnh minh họa) 

 

Theo đó, khi tiến hành bỏ phiếu bầu, cần lưu ý một số nội dung sau đây: 

- Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người 

ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữa họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không 

được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài 

danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số 

dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử 

trong phiếu bầu. 

- Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu cử. 

Nếu cử tri gạch nhầm hoặc bị hư hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. 

- Cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng 

phải tự mình bỏ phiếu. Người gạch phiếu phải đọc đầy đủ họ và tên những người ứng 

cử trên phiếu bầu để cử tri tự mình quyết định. 

Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ và 

bảo đảm bí mật phiếu bầu. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử 

tri để cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. 
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- Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào 

hòm phiếu. 

Thông tư 1/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

 

Châu Thanh 

https://thuvienphapluat.vn/ 
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