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23/04/2021

Ban TTUBMTTQVN cÊp tØnh göi biªn b¶n héi nghÞ hiÖp th−¬ng lÇn thø ba vµ danh s¸ch nh÷ng ng−êi ®ñ 
23/04/2021

Ban TTUBMTTQVN cÊp tØnh, huyÖn, x· göi biªn b¶n Héi nghÞ hiÖp th−¬ng, danh s¸ch nh÷ng ng−êi ®ñ 23/04/2021

theo tõng ®¬n vÞ bÇu cö trong c¶ n−íc theo danh s¸ch do Ban th−êng trùc ñy ban trung −¬ng MTTQVN 28/04/2021

28/04/2021

28/04/2021

03/05/2021

Tæ bÇu cö niªm yÕt danh s¸ch chÝnh thøc nh÷ng ng−êi øng cö ®¹i biÓu Quèc héi, øng cö ®¹i biÓu Héi 03/05/2021

08/05/2021

Thêi gian vËn ®éng bÇu cö ®−îc b¾t ®Çu tõ ngµy c«ng bè danh s¸ch chÝnh thøc nh÷ng ng−êi øng cö vµ 22/05/2021

13/05/2021

phiÕu, thêi gian bá phiÕu b»ng h×nh thøc niªm yÕt, ph¸t thanh vµ c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng 22/05/2021

Ban bÇu cö lËp vµ göi biªn b¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi ë ®¬n vÞ bÇu cö (03 b¶n) ®Õn 28/05/2021

Ban bÇu cö lËp vµ göi biªn b¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ë ®¬n vÞ bÇu cö (04 
28/05/2021

30/05/2021

02/06/2021

07/06/2021

07/06/2021

07/06/2021

bÇu cö trong c¶ n−íc vµ kÕt qu¶ x¸c nhËn t− c¸ch §BQH ®−îc bÇu, bµn giao biªn b¶n tæng kÕt vµ hå s¬ 
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Nội dung công việc STT

28/01/2021

Th−êng trùc Héi ®ång nh©n d©n dù kiÕn c¬ cÊu, thµnh phÇn vµ ph©n bæ sè l−îng ng−êi ®−îc giíi 

giíi thiÖu øng cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp (chậm nhất là 90 ngày - Điều 51).

Thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn, cÊp x· (chậm nhất 70 ngày - 

Ủy ban bÇu cö ë c¸c cÊp Ên ®Þnh vµ c«ng bè sè ®¬n vÞ bÇu cö, danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ bÇu cö vµ sè l−îng 04/03/2021

Điều 46, Điều 55).
Cö tri khiÕu n¹i vÒ viÖc lËp danh s¸ch cö tri (trong vòng 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách - Điều 33) 

Ủy ban bÇu cö lËp vµ c«ng bè danh s¸ch chÝnh thøc nh÷ng ng−êi øng cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n theo
tõng ®¬n vÞ bÇu cö (chậm nhất là 25 ngày - Khoản 2 Điều 58).

Điều 23).
Ủy ban bÇu cö ë tØnh c«ng bè danh s¸ch chÝnh thøc nh÷ng ng−êi øng cö ®¹i biÓu Quèc héi ë ®Þa ph−¬ng 

m×nh theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång bÇu cö quèc gia (chậm nhất là 20 ngày - Khoản 7 Điều 57).

®ång nh©n d©n ë khu vùc bá phiÕu (chậm nhất 20 ngày - Điều 59).

kiÕn nghÞ vÒ ng−êi øng cö vµ viÖc lËp danh s¸ch nh÷ng ng−êi øng cö (trong thời hạn 10 ngày trước ngày 

Trong thêi h¹n 10 ngµy Tæ bÇu cö ph¶i th−êng xuyªn th«ng b¸o cho cö tri biÕt ngµy bÇu cö, n¬i bá 

Quèc héi khãa míi (Khoản 3 Điều 84).
Ủy ban bÇu cö lËp Biªn b¶n tæng kÕt cuéc bÇu cö ®¹i biÓu H§ND mµ m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc (06 

b¶n); cÊp huyÖn, xã göi H§ND, UBND, UBMTTQVN cïng cÊp vµ cÊp trªn trùc tiÕp; cÊp tØnh göi H§ND,

kÕt c«ng t¸c bÇu cö vµ c«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n (Điều 28).

12/06/2021

Ấn ®Þnh ngµy bÇu cö l¹i trong tr−êng hîp hñy bá kÕt qu¶ bÇu cö ë khu vùc bá phiÕu, ®¬n vÞ bÇu cö cã vi 07/06/2021

4

1

2

3

5

7 UBMTTQVN cÊp tØnh, cÊp huyÖn, cÊp x· tæ chøc héi nghÞ hiÖp th−¬ng lÇn thø nhÊt (chậm nhất là 95 

8 UBTVQH ®iÒu chØnh lÇn thø nhÊt c¬ cÊu, thµnh phÇn, sè l−îng ng−êi cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ë 

9

10 Héi ®ång bÇu cö quèc gia Ên ®Þnh vµ c«ng bè sè ®¬n vÞ bÇu cö, danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ bÇu cö vµ sè l−îng 04/03/2021

11

12

13

18 UBTVQH ®iÒu chØnh lÇn thø hai c¬ cÊu, thµnh phÇn, sè l−îng ng−êi cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ë trung 29/03/2021

19

20 Niªm yÕt danh s¸ch cö tri (chËm nhÊt 40 ngµy); TiÕn hµnh xong viÖc x¸c minh vµ tr¶ lêi vÒ c¸c vô viÖc 13/04/2021

21

22

24 UBMTTQVN cÊp tØnh, cÊp huyÖn, cÊp x· tæ chøc héi nghÞ hiÖp th−¬ng lÇn thø ba (chậm nhất 35 ngày - 

26

27

29

30 NhËn vµ ph©n phèi tµi liÖu, phiÕu bÇu cö cho c¸c Ban bÇu cö (chậm nhất 25 ngày - Điểm h, khoản 2, 

31

32

33 NhËn vµ ph©n phèi tµi liÖu, phiÕu bÇu cö cho c¸c Tæ bÇu cö (chậm nhất 15 ngày - Điểm d, khoản 3 

34

35 Héi ®ång bÇu cö quèc gia, ñy ban bÇu cö, Ban bÇu cö ngõng viÖc xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, 13/05/2021

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

47

48 Héi ®ång bÇu cö quèc gia c¨n cø vµo Biªn b¶n tæng kÕt cuéc bÇu cö trong c¶ n−íc c«ng bè kÕt qu¶ 12/06/2021

49 KhiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi ph¶i ®−îc göi ®Õn Héi ®ång bÇu cö quèc gia chËm nhÊt lµ

51

52 Héi ®ång bÇu cö quèc gia cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc 

53 X¸c nhËn t− c¸ch cña ng−êi tróng cö ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n (Khoản 1,2 Điều 88) 

54 Héi ®ång bÇu cö quèc gia kÕt thóc nhiÖm vô sau khi ®ã tr×nh Quèc héi khãa míi b¸o c¸o tæng kÕt cuéc 

55

56

46 Héi ®ång bÇu cö quèc gia lËp Biªn b¶n tæng kÕt cuéc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi trong c¶ n−íc (05 b¶n) 

C¸c tæ chøc phô tr¸ch bÇu cö ë ®Þa ph−¬ng kÕt thóc nhiÖm vô sau khi tr×nh b¸o c¸o tæng kÕt cuéc bÇu cö 
®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n vµ hå s¬, tµi liÖu vÒ bÇu cö t¹i kú häp thø nhÊt cña Héi ®ång nh©n d©n khãa 

15 Nép Hå s¬ øng cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n t¹i Uû ban bÇu cö ë ®¬n vÞ hµnh chÝnh n¬i øng cö (chậm 

28 Héi ®ång bÇu cö quèc gia lËp vµ c«ng bè danh s¸ch chÝnh thøc nh÷ng ng−êi øng cö ®¹i biÓu Quèc héi 

(Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13)

Th−êng trùc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, huyÖn ®iÒu chØnh c¬ cÊu, thµnh phÇn, sè l−îng ng−êi ®−îc 22/02/2021

Thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö (chậm nhất 70 ngày - Khoản 1 Điều 24).     14/03/2021

ngày - Điều 35; Khoản 1 Điều 36).

16 UBTWMTTQVN tæ chøc héi nghÞ hiÖp th−¬ng lÇn thø hai (chậm nhất 65 ngày - Điều 43; Điều 53).

Điều 44; Điều 53).
17 UBMTTQ c¸c tØnh, thµnh phè tæ chøc héi nghÞ hiÖp th−¬ng lÇn thø hai (chậm nhất 65 ngày 

cö tri nªu lªn ®èi víi ng−êi øng cö §BQH, ®¹i biÓu H§ND (chậm nhất 40 ngày - Điều 32; Khoản 4 

23 UBTWMTTQVN tæ chøc héi nghÞ hiÖp th−¬ng lÇn thø ba (chậm nhất 35 ngày - Khoản 1, Điều 48; 
Điều 56).

Điều 49, Điều 56).

øng cö ®−îc §oµn Chñ tÞch Ủy ban Trung −¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam giíi thiÖu øng cö ®¹i biÓu 

bầu cử - Khoản 2 Điều 61).
Sau ®ã chuyÓn toµn bé hå s¬ vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o ch−a ®−îc gi¶i quyÕt ®Õn Ủy ban Thường vụ Quèc héi  

hoÆc Th−êng trùc Héi ®ång nh©n d©n ®Ó tiÕp tôc xem xÐt, gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn (Khoản 4 Điều 61).

Ngµy bÇu cö toµn quèc ĐẠI BIỂU Quèc héi khãa XV vµ ®¹i biÓu Héi ®ång 

Héi ®ång bÇu cö quèc gia, Ủy ban bÇu cö ë tØnh, Ủy ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam cÊp tØnh (chậm nhất

göi ®Õn Ủy ban Thường vụ Quèc héi, ChÝnh phñ, Ủy ban Trung −¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ tr×nh 

50 KhiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ph¶i ®−îc göi ®Õn Ủy ban bÇu cö chËm nhÊt lµ 5 

Ban bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n, Tæ bÇu cö hÕt nhiÖm vô sau khi Ủy ban bÇu cö kÕt thóc viÖc tæng

Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24

25 UBTWMTTQVN göi biªn b¶n héi nghÞ hiÖp th−¬ng lÇn thø ba vµ danh s¸ch nh÷ng ng−êi ®ñ tiªu chuÈn 

b¶n) ®Õn Ủy ban bÇu cö cïng cÊp, Th−êng trùc H§ND, UBND, Ban th−êng trùc Ủy ban MTTQ ViÖt Nam 

UBTVQH dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; số lượng người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (chậm nhất 105 ngày - Điều 7, 8, 9).

Công bố ngày bầu cử (chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử - Điều 5).
 Thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã (chậm nhất 105 ngày - Khoản 1, Khoản 2 Điều 22). 07/02/2021

thiÖu øng cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ë c¸c cÊp (chậm nhất 105 ngày - Điều 7, 8, 9).

6 UBTWMTTQVN tæ chøc héi nghÞ hiÖp th−¬ng lÇn thø nhÊt (chậm nhất là 95 ngày - Khoản 1 Điều 38,
Điều 50).

ngày - Khoản 1 Điều 39, Điều 50).

trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng ®−îc giíi thiÖu øng cö ®¹i biÓu Quèc héi (chậm nhất là 90 ngày - Điều 40).

§BQH ®−îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö (chậm nhất 80 ngày - Điều 10).

§BH§ND ®−îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö (chậm nhất 80 ngày - Điều 10).

Khoản 2 Điều 24).

nhất 70 ngày - Điều 35; Khoản 2 Điều 36).

14 Nép Hå s¬ øng cö ®¹i biÓu Quèc héi t¹i Héi ®ång bÇu cö quèc gia vµ Ủy ban bÇu cö ë tØnh (chậm nhất 70

−¬ng vµ ®Þa ph−¬ng ®−îc giíi thiÖu øng cö ®¹i biÓu Quèc héi (chậm nhất là 55 ngày - Điều 47).
Thµnh lËp Tæ bÇu cö (chậm nhất 50 ngày - Điều 25). 03/04/2021

C¬ quan lËp danh s¸ch cö tri gi¶i quyÕt vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ gi¶i quyÕt cho ng−êi khiÕu n¹i (trong thời
hạn 5 ngày - Điều 33).

Quèc héi ®Õn Héi ®ång bÇu cö quèc gia (chậm nhất là 30 ngày - Khoản 1 Điều 57).

tiªu chuÈn øng cö ®−îc Ủy ban MTTQ ViÖt Nam cÊp tØnh giíi thiÖu øng cö ®¹i biÓu Quèc héi t¹i ®Þa 
ph−¬ng ®Õn Ủy ban bÇu cö ë tØnh (chậm nhất là 30 ngày - Khoản 2 Điều 57).

tiªu chuÈn øng cö ®−îc UBMTTQVN cïng cÊp giíi thiÖu øng cö ®¹i biÓu H§ND ®Õn TTHĐND, 
UBMTTQ cÊp trªn trùc tiÕp vµ TTH§ND, UB bÇu cö cïng cÊp (chậm nhất 30 ngày - Khoản 1 Điều 58).

kÕt thóc tr−íc thêi ®iÓm b¾t ®Çu bá phiÕu 24 giê (Điều 64).

Điều 24).

kh¸c cña ®Þa ph−¬ng (Điều 70).

23/05/2021
nh©n d©n c¸c cÊp nhiÖm kú 2021-2026 - Chñ nhËt, ngµy 23/5/2021

là 5 ngày sau ngày bầu cử - Khoản 3 Điều 77).

cïng cÊp  (chậm nhất là 5 ngày sau ngày bầu cử - Khoản 4 Điều 77).

7 ngày sau ngày bầu cử - Khoản 3 Điều 83).
Ủy ban bÇu cö c¨n cø vµo Biªn b¶n tæng kÕt cuéc bÇu cö, c«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö vµ danh s¸ch nh÷ng 
ng−êi tróng cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ë cÊp m×nh (chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử - Khoản 2 
Điều 86).
Ấn ®Þnh ngµy bÇu cö thªm nÕu cã (chậm nhất 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên - Khoản 3 Điều 79). 07/06/2021

Ấn ®Þnh ngµy bÇu cö l¹i trong tr−êng hîp ®¬n vÞ bÇu cö cã sè cö tri ®i bá phiÕu ch−a ®¹t qu¸ mét nöa 
tæng sè cö tri ghi trong danh s¸ch cö tri (chậm nhất 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên - Khoản 4 Điều 80)

ph¹m ph¸p luËt nghiªm träng (chậm nhất 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên - Khoản 2 Điều 81).

UBND, UBMTTQVN cïng cÊp, UBTVQH,  ChÝnh phñ, UBTWMTTQVN (Điều 85).

Ủy ban bÇu cö cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n 
d©n trong thêi h¹n 20 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc khiÕu n¹i (Điều 87).

héi trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc khiÕu n¹i (Điều 87).

tµi liÖu vÒ bÇu cö §BQH cho Ủy ban TVQH khãa míi (Điều 20). 

míi (Điều 28).

Ủy ban bÇu cö ë tØnh lËp biªn b¶n (4 b¶n) göi ®Õn Héi ®ång bÇu cö quèc gia, Ủy ban Thường vụ Quèc héi
Ủy ban Trung −¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Ủy ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam cÊp tØnh (chậm nhất

bÇu cö vµ danh s¸ch nh÷ng ng−êi tróng cö ®¹i biÓu Quèc héi (chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử 
Khoản 1 Điều 86).

ngµy kÓ tõ ngµy c«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n. (Khoản 1, 2  Điều 87).

5 ngµy kÓ tõ ngµy c«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi. (Khoản 1, 2  Điều 87).

vµ Ủy ban bÇu cö ë tØnh göi ®Õn (chậm nhất 25 ngày - Khoản 4 Điều 57).
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Typewritten text
(Ghi chú viết hoa: UBTVQH: Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  TVQH: Thường vụ Quốc hội; QH: Quốc hội; UBBC: Ủy ban bầu cử; ĐBQH: Đại biểu Quốc hội; ĐBHĐND: Đại biểu Hội đồng nhân dân; HĐND: Hội đồng nhân dân; UBND: Ủy ban nhân dân; MTTQ: Mặt trận Tổ quốc; UBTWMTTQVN: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TTUBMTTQVN: Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.)


