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LỜI NÓI ĐẦU
Nâng cao số lượng nữ giới trong các vị trí dân cử là một mục tiêu được Chính phủ
Việt Nam đặt ra. Chúng ta có thể đạt được mục tiêu này với sự lãnh đạo tích cực
và nhất quán. Sẵn sàng để thành công: Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên
tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016 được ra mắt vào một thời điểm thuận lợi,
khi các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam đang tiến hành
công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử sắp tới. Tổng hợp ý kiến từ các bên liên quan của
chính phủ và các đối tác quốc gia, tài liệu tập huấn này bao gồm tất cả các thông
tin mà nữ ứng viên cần để có thể tham gia ứng cử thành công.
Số lượng đại biểu nữ trong Quốc hội Việt Nam đã sụt giảm trong hai kỳ bầu cử
Quốc hội năm 2011 và 2007. Cần phải thay đổi xu hướng này nhằm đạt được mục
tiêu tối thiểu 35-40% nữ đại diện trong Quốc hội mà Việt Nam đã đặt ra trong Nghị
quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới.
Hiện nay, chỉ có một phần tư đại biểu quốc hội Việt Nam là nữ giới. Để con số này
tăng lên, chúng ta cần nhiều nữ ứng viên hơn và cũng cần phải đề cử nhiều nữ
giới hơn. Nghiên cứu các kỳ bầu cử trước cho thấy chỉ 31% ứng viên Quốc hội là
nữ. Trong khi đó, tỷ lệ nữ ứng viên do Trung ương đề cử chỉ là 12%.
Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao số lượng nữ giới sẵn
sàng và tự tin tham gia ứng cử. Trong đội ngũ cán bộ công chức cũng như lực
lượng lao động của Việt Nam ngày nay không thiếu những người phụ nữ đủ tiêu
chuẩn để tham gia ứng cử nếu họ được động viên và ủng hộ. Cuốn cẩm nang này
sẽ giúp phụ nữ chuẩn bị cho mình một lộ trình để tham gia quá trình từ đề cử đến
ứng cử một cách hiệu quả hơn. Nếu nhiều nữ giới có tên trong danh sách ứng viên
cuối cùng, họ có thể sẽ trúng cử.
Sự tham gia của nữ giới vào các vị trí lãnh đạo trong chính trị và hành chính công
sẽ đảm bảo được tính đại diện của toàn dân trong các cơ quan chủ chốt. Đó cũng
là bằng chứng khẳng định quyền bình đẳng của phụ nữ đồng thời là biện pháp
mang lại những góc nhìn đa dạng trong quá trình xây dựng chính sách, và như
các nghiên cứu từ nhiều quốc gia khác đã chỉ ra, sự tham gia của phụ nữ vào các
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vị trí xây dựng chính sách sẽ nâng cao chất lượng hoạt động chung của các cơ
quan công quyền.
Trên hết, đảm bảo thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới là trách nhiệm của các
cơ quan lãnh đạo. Với tài liệu này, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)
tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan của chính phủ trong các nỗ lực nhằm đạt
được tỷ lệ đại diện ngang bằng giữa nam và nữ trong các cơ quan dân cử phù hợp
với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Louise Chamberlain
Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam
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LỜI CẢM ƠN
Tài liệu tập huấn này được biên soạn cho các đối tác của Dự án sử dụng trong các
khóa bồi dưỡng dành cho các nữ ứng cử viên tiềm năng trong kỳ bầu cử sắp tới.
Mục tiêu của tài liệu là nhằm cung cấp thông tin, kiến thức mà các nữ ứng cử viên
cần có trong quá trình chọn, cử, giới thiệu và bầu cử.
Rất nhiều người tâm huyết đóng góp ý kiến, rà soát và chỉnh sửa để hoàn thiện
cuốn tài liệu này. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bà Nguyễn Thị Thanh
Hòa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì luôn ủng hộ và đồng hành cùng
các hoạt động dự án; bà Hoàng Thu Hà - Phó Ban Tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam đã dành nhiều công sức để cập nhật, bổ xung các thông tin, số liệu
chính xác; bà Nguyễn Thị Kỳ - nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân
cử đã có những góp ý rất chi tiết và quan trọng cho tài liệu.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: bà Shoko Ishikawa – Trưởng đại điện UN Women
tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thúy và bà Leika Aruga – các cán bộ của UN Women
tại Việt Nam; bà Trần Hồng Điệp, bà Hoàng Lan Hương, bà Vương Nga, bà Vũ Thị
Quỳnh Hoa của Tổ chức Oxfam; bà Suzette Michelle và bà Nguyễn Thu Hằng – các
cán bộ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia, Đại sứ quán Australia tại Việt
Nam; bà Trần Mỹ Hạnh, bà Doina Ghimici và bà Bùi Phương Trà – các cán bộ của
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP); bà Phạm Thu Hương – Phó Ban
Chính sách Pháp luật của Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị
Hằng Nga, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XI vì những đóng góp giúp chúng tôi
hoàn thiện tài liệu này. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bà Đỗ Thị Kim Lĩnh
– Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng và Ban Thường trực Hội Liên
hiệp Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Hồng Xinh, nguyên đại biểu
Quốc hội khóa XI vì những ý kiến quý giá khi bắt đầu xây dựng cuốn tài liệu này.
Cuốn tài liệu được xây dựng bởi Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ
nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Chương trình Phát triển Liên Hợp
Quốc và Bộ Ngoại giao. Bà Jean Munro, Tư vấn Kỹ thuật cao cấp của Dự án là
tác giả chính, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và nghiên cứu của các nhân viên Dự án:
bà Phạm Phương Thảo và bà Đỗ Việt Hà.
Các quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này là của các tác giả và không nhất thiết
phải đại diện cho Liên Hợp Quốc, trong đó có UNDP hoặc bất kỳ thành viên nào của
Liên Hợp Quốc.
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CÁC TỪ VIẾT TẮT

BNG		
Bộ Ngoại giao
CEDAW		
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ
CGFED		
Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong 		
		Phát triển
CLQGVBĐG
Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới
CTMTQGVNĐG Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới
ĐCS VN		
Đảng Cộng sản Việt Nam
HĐND		
Hội đồng nhân dân
HPN		
Hội Phụ nữ
iSEE		
Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
PAPI		
Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh
PyD		
Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha
QH		
Quốc hội
UBQGVSTBCPN Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ
MTTQVN
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
UNDP		
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016

vii

CÁC THUẬT NGỮ
Giới: chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
Bình đẳng giới: là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và
cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình
và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản
lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây
dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của
cơ quan, tổ chức. Nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng
cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử và được giới thiệu
ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Nam, nữ bình đẳng về
tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý,
lãnh đạo của cơ quan, tổ chức.
Phân biệt đối xử về giới: là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không
coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các
lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
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GIỚI THIỆU

Mục đích của cuốn tài liệu này là nhằm cung cấp cho các nữ ứng viên tiềm năng
các kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để trở thành người ứng cử thành công
trong quá trình bầu cử và trúng cử. Cuốn sổ tay này được xây dựng dựa trên 3 tài
liệu tập huấn được biên soạn cho các nữ ứng viên trong cuộc bầu cử Quốc hội
khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Đối tượng chính mà cuốn tài liệu hướng tới là những phụ nữ có mong muốn và
được giới thiệu ứng cử trong cuộc bầu cử năm 2016.
Giảng viên được khuyến khích sử dụng tài liệu này cũng như bản kế hoạch tập
huấn và các bài trình bày đi kèm. Sẽ rất hữu ích nếu các học viên đọc các nội dung
trong cuốn tài liệu này trước khi tham dự các buổi tập huấn chính thức. Mục đích
của tài liệu tập huấn này là nhằm cung cấp cho các nữ ứng viên tiềm năng ba nền
tảng quan trọng sau:
Kiến thức
Cuốn tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin thiết yếu về quy trình xác
định, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và quy trình bầu cử, vai trò và trách nhiệm
của các đại biểu trúng cử, cách thức xây dựng chương trình hành động và cách
thức làm việc với truyền thông. Ngoài ra, cuốn tài liệu cũng đưa ra các số liệu cơ
bản về tỷ lệ nữ đại biểu trong các cơ quan dân cử, các định kiến xã hội và các yếu
tố thể chế hạn chế sự tiến bộ của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị và các nhân tố hỗ
trợ tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực này. Những kiến thức này
sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình ứng cử.
Kỹ năng
Kỹ năng trình bày trước công chúng, kỹ năng trả lời các câu hỏi của truyền thông, kỹ
năng phân tích để xác định các lĩnh vực ưu tiên cần giải quyết trong quá trình chuẩn
bị chương trình hành động của bạn, kỹ năng xây dựng chiến lược truyền thông - đó
là tất cả những kỹ năng quan trọng cần có giúp bạn tự tin hơn trong quá trình bầu
cử và có thể trúng cử.
Sự tự tin
Mục tiêu của cuốn tài liệu này là giúp bạn hiểu được rằng bạn có quyền trở thành
người ứng cử, tiếng nói và ý kiến của bạn là quan trọng và có giá trị. Và điều quan
trọng nhất mà cuốn sổ tay này muốn chuyển tải là tiếng nói bình đẳng của phụ
nữ trong diễn đàn chính trị sẽ đóng góp rất lớn cho việc xây dựng các chính sách,
luật pháp, mang lại hiệu quả và lợi ích cho toàn bộ cộng đồng.
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Chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ về quy trình bầu cử để tham gia một cách đầy đủ
vào hệ thống chính trị. Thông qua xây dựng hệ thống quản trị nhà nước toàn diện,
đặc biệt là tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, Việt Nam sẽ
khai thác được hết các nguồn nhân lực trong xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát
triển đất nước ngày một giàu mạnh.
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Trong phần này, các bạn sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin
trong các vấn đề sau:
Kiến thức:
•

Năng lực của đại biểu nữ có ý nghĩa then chốt trong bộ máy quản
lý và kiến thức, hiểu biết về các vấn đề của họ là ngang bằng so với
các đại biểu nam

•

Các đại biểu nữ nói lên quan điểm và bảo vệ cho quyền lợi của nữ
giới nhiều hơn so với các đại biểu nam

Kỹ năng:
•

Cách trả lời khi được hỏi về khả năng phụ nữ có thể làm lãnh đạo
được hay không

•

Cách nói về quá trình tham gia ứng cử với tư cách là nữ ứng cử viên

Sự tự tin:
•

Bạn đại diện cho chính các quyền lợi và nhu cầu trực tiếp của mình
trong hệ thống chính trị

Nữ giới không thua kém nam giới về kiến thức, kinh nghiệm, thái độ, sự
nhiệt huyết và độ tin cậy. Việc đưa các quan điểm của nữ giới vào quá trình
hoạch định các chương trình, chính sách công sẽ có thể đem lại mô hình
quản lý tốt hơn cho tất cả các công dân. Ở nhiều nước, phụ nữ được biết
đến như những nhà đàm phán mạnh mẽ, có khả năng giải quyết các vấn
đề một cách hiệu quả. Phụ nữ cũng có thể trở thành những nhà vận động
chính sách giỏi, bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế.

Người ứng cử là nữ cần phải làm gì
Với tư cách là một nữ ứng viên tiềm năng, bạn nên tập trung vào thảo luận về các
vấn đề thiết yếu trong cộng đồng và khu vực bầu cử của bạn. Hãy giải thích về
điều bạn có thể đem lại cho cộng đồng nếu trúng cử. Bạn có thể đem lại nhiều
quyền lợi, lợi ích và các quan điểm của bạn rất có giá trị. Hãy nhấn mạnh rằng
bạn có thể đem lại nhiều lợi ích từ các vai trò khác nhau của bạn - một cán bộ có
chuyên môn nghiệp vụ cao, một đảng viên, một người có giáo dục, một nhà lãnh
đạo có kinh nghiệm, một thành viên tích cực trong cộng đồng và cũng là một
người vợ, người mẹ. Hãy thể hiện cho các cử tri của bạn thấy rằng bạn là một nhà
lãnh đạo tự tin, người có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.
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Không nên làm gì
Bạn có thể đại diện cho tiếng nói của phụ nữ, nhưng bạn tham gia ứng cử không
chỉ vì quyền lợi của phụ nữ. Với tư cách là một người ứng cử, bạn là đại diện của
số đông cộng đồng. Không nên chỉ hành động đơn thuần như là một người ứng
cử thông thường hoặc rơi vào bẫy lệ thuộc việc bạn là một nữ ứng cử. Hãy làm
chủ cuộc thảo luận và đối thoại tập trung vào những vấn đề mà bạn sẽ giải quyết,
hướng tới những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Không trả lời những câu hỏi
liên quan tới quần áo, đầu tóc, trang điểm, gia đình và các mối quan hệ cá nhân.
Hãy đảm bảo rằng tất cả các cuộc đối thoại, phỏng vấn và phát biểu đều thể hiện
được thái độ chuyên nghiệp. Các ứng viên là nam giới không bị yêu cầu nói về
những chủ đề này và bạn cũng vậy.

Nói về việc tham gia ứng cử với tư cách là một ứng viên nữ như thế nào
Nếu được hỏi về năng lực hoặc quyền tham gia ứng cử của mình, bạn có thể đưa
ra một số câu trả lời như sau:
•

Đảng và Chính phủ thể hiện sự ủng hộ đối với việc tăng số lượng phụ nữ
tham gia vào bộ máy chính trị thông qua một số văn bản pháp luật, chính
sách và nghị quyết quan trọng;

•

Đảng và Chính phủ nhấn mạnh quyền tham gia vào bộ máy nhà nước của
phụ nữ trong Hiến pháp, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới cũng như
trong Luật Bình đẳng giới;

•

Xã hội có thể được hưởng lợi từ cách tiếp cận, quan điểm, ý tưởng cũng
như ý chí của người phụ nữ Việt Nam;

Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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•

Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực chứng minh năng lực thông
qua việc nâng cao vai trò và sự tham gia của mình trong các lĩnh vực khác
nhau của đời sống xã hội, tỷ lệ phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo và dẫn dắt
nhiều doanh nghiệp kinh doanh thành công, cũng như giữ vai trò lãnh
đạo trong các cơ quan, tổ chức ngày càng gia tăng;

•

Thực tế cho thấy việc ngày càng có nhiều phụ nữ giữ các vị trí quan trọng
trong hệ thống chính trị là bước đi hợp lý trong lộ trình thực hiện chính
sách bình đẳng giới tại Việt Nam;

•

Việc tăng tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp sẽ thể
hiện tính đại diện tốt hơn, đảm bảo sự đa dạng hóa về tầm nhìn và cách
nhìn nhận vấn đề ưu tiên liên quan tới các quyết định chính sách;

•

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy sự gia tăng đại diện nữ trong Ban Giám
đốc góp phần tăng lợi nhuận trong các doanh nghiệp và sự hài lòng của
nhân viên trong công việc cũng cao hơn;

•

Ngày càng có nhiều minh chứng cho thấy khi các nữ ứng viên trúng cử
vào các vị trí được bầu thì ngoài việc cố gắng để xứng đáng là người đại
diện của cử tri thì họ sẽ vẫn tiếp tục hoàn thiện mình hơn, là người cán
bộ giỏi về chuyên môn, là người bạn, người hàng xóm, người vợ và người
mẹ tốt;

•

Phụ nữ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tài giỏi!

Tiếng nói của phụ nữ trong Quốc hội Việt Nam
Mặc dù hiện chỉ có chưa tới 30% tổng số đại biểu Quốc hội là nữ, song sự hiện
diện, tiếng nói, ý kiến, quan điểm của họ đang ngày càng trở nên quan trọng. Một
cuộc khảo sát gần đây cho thấy các nữ đại biểu Quốc hội trình bày về các vấn đề
của phụ nữ nhiều hơn so với các đại biểu Quốc hội là nam giới. Đối với những vấn
đề như Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai, vấn đề tuổi nghỉ hưu…
số lượng nữ đại biểu đứng ra bênh vực và bảo vệ cho quyền lợi của phụ nữ nhiều
hơn so với nam giới. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng số lần các nữ đại biểu Quốc hội
tham gia phản biện luật và chất vấn Bộ trưởng ngang bằng so với các đại biểu
nam giới. Kết quả nghiên cứu này đi ngược lại một số khuôn mẫu cho rằng phụ nữ
không mạnh dạn hoặc giới hạn hiểu biết về nhiều lĩnh vực, và họ không thể chất
vấn các bộ trưởng hoặc chất vấn về hoạt động của các Bộ cũng như không tham
gia tranh luận hoặc thể hiện quan điểm riêng của mình. Kết quả nghiên cứu cũng
nhấn mạnh rằng việc tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các cơ quan dân
cử sẽ góp phần cải thiện chất lượng quản trị nhà nước (UNDP, 2014).
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Trong phần này, các bạn sẽ được trang bị kiến thức và hiểu biết về những
vấn đề sau:
Kiến thức:
•

Tình hình sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử

•

Các rào cản phụ nữ gặp phải trong quá trình tham chính

•

Các nhân tố hỗ trợ tăng cường tỷ lệ phụ nữ tham chính

Thực trạng về đại diện nữ trong các cơ quan dân cử ở Việt Nam?
Ở trung ương
Trong lĩnh vực chính trị và quản trị công, tỷ lệ đại diện nữ, đặc biệt là tỷ lệ nữ giới
nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp có sự thay đổi qua các thời kỳ. Ở cấp cao nhất,
trong suốt 2 thập kỷ qua luôn có Phó Chủ tịch nước là nữ. Số lượng thành viên nữ
tại Bộ Chính trị năm 2013 đã tăng từ một lên hai thành viên.
Ở Quốc hội, số lượng đại biểu nữ biến động rất mạnh kể từ năm 1946. Trong giai
đoạn từ năm 1975 - 1976, số lượng đại biểu nữ đạt mức cao nhất là 32% (khóa V)
và giảm còn 24.4% trong năm 2011 (khóa XIII). Trong 3 khóa Quốc hội gần đây,
tỷ lệ % giảm xuống song số lượng thực tế của đại biểu nữ lại có nhiều biến động
(xem Phụ lục A).
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Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội,
đứng sau Đông Timor (16), Philipines (44), và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
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(51). Theo xếp hạng của Liên minh nghị viện thế giới, Việt Nam xếp thứ 52 (IPU,
2016

tháng 1 năm 2016).

Ở địa phương, số lượng đại biểu nữ trong Hội đồng nhân dân các cấp dao động từ
24% đến 27% và có xu hướng ngày càng tăng trong 3 khóa gần đây. Ở cấp xã, có
sự gia tăng đáng kể về số lượng từ 14.3% năm 1994 lên 27.7% vào năm 2011. Con
số cụ thể được thể hiện trong bảng dưới đây. Tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí Chủ tịch Hội
đồng nhân dân rất thấp, chiếm từ 1.56% ở cấp tỉnh tới 4.09% ở cấp xã. Trên thực
tế, tỷ lệ phụ nữ thường giữ vị trí Phó Chủ tịch nhiều hơn và đã có sự gia tăng đáng
kể trong một vài nhiệm kỳ gần đây như trong bảng dưới.
Tỷ lệ đại biểu nữ trong Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã trong các
nhiệm kỳ 1994-1999, 1999-2004, 2004-2011 và 2011-2016
1994-1999

1999-2004

2004-2011

2011-2016

Cấp tỉnh, thành phố

20.40

22.33

23.80

25.70

Cấp quận, huyện

18.00

20.12

22.94

24.62

Cấp xã

14.30

16.10

19.53

27.71

Nguồn: Văn phòng Quốc hội, 2011

Tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,
huyện và xã trong các nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011 và 2011-2016
Cấp tỉnh, thành phố

Cấp quận, huyện

Cấp xã

1999-2004

2004-2011

2011-2016

1999-2004

2004-2011

2011-2016

1999-2004

2004-2011

2011-2016

Chủ tịch

1.64

1.56

6.35

5.46

3.92

5.5

3.46

4.09

5.69

Phó chủ tịch

8.19

28.13

20.31

11.42

20.26

20.86

5.60

10.61

13.67

Vị trí

Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, năm 2011 và 2014

Tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước ở Phụ lục B.
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Quy định pháp lý nào thúc đẩy gia tăng tỷ lệ đại diện nữ?
Quyền của phụ nữ trong việc tham gia vào hệ thống chính trị và chiến lược của
Chính phủ trong việc gia tăng số lượng phụ nữ tham gia vào các cơ quan chính trị
đã được thể hiện trong rất nhiều văn bản pháp lý do Chính phủ ban hành và các
văn kiện của Đảng. Các văn bản này được liệt kê trong Phụ lục C và các Điều khoản
quan trọng đã được nhấn mạnh.
Quyền tham gia vào hệ thống chính trị của phụ nữ đã được thể hiện trong Hiến
pháp 2013 (các điều 7, 16, 26 và 27), Điều 11 Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số
11-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/4/2007 về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân.
Nghị quyết 11
của
Bộ Chính trị

Hiến pháp
(Điều 7, 16
26, 27)

Luật
Bình đẳng Giới
(Điều 11)

Quyền của
phụ nữ tham
gia vào các
hoạt động
chính trị

Chiến lược
Quốc gia về
Bình đẳng Giới

Luật Bầu cử

Chính phủ cũng đã nhận thức được những hạn chế và rào cản mà người phụ nữ
phải đối mặt khi tham gia hệ thống chính trị và đã đưa ra một số chính sách và chiến
lược nhằm loại bỏ các rào cản đó và gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong bộ máy.
Cụ thể là Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới (CLQGVBĐG) đã thể hiện rõ quyết
tâm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý nhằm
thu hẹp dần khoảng cách về giới trong hệ thống chính trị. CLQGVBĐG đã đưa ra
một loạt mục tiêu như: phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ
2016-2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 trên 35%.
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Đâu là những rào cản cho sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí quản lý,
lãnh đạo?
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Những rào cản về thể chế
Tuổi nghỉ hưu
Sự khác biệt trong độ tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ theo quy định trong Bộ Luật
Lao động của Việt Nam đã tác động một cách trực tiếp đến sự tham gia của phụ
nữ ở các vị trí lãnh đạo cao cấp. Bộ Luật Lao động Việt Nam quy định độ tuổi nghỉ
hưu của nữ giới là đủ 55, trong khi đó của nam giới là đủ 60. Sự khác biệt 5 năm đã
tác động lên sự nghiệp của người phụ nữ ngay từ khi người phụ nữ bắt đầu được
tuyển dụng. Cụ thể như sau:
•

Phụ nữ có thời gian làm việc ngắn hơn, cũng như sẽ có ít thời gian hơn để
thăng tiến trong công việc so với các đồng nghiệp là nam giới;

•

Hệ quả là các cơ hội thăng tiến, đào tạo, quy hoạch và luân chuyển đều bị
hạn chế;
Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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Phụ nữ gặp phải rất nhiều những rào cản trong lĩnh vực chính trị, điều này đã
hạn chế cơ hội của họ trong việc tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc
các vị trí dân cử. Những rào cản này có thể được chia thành 2 loại - những rào
cản về thể chế và những rào cản về quan niệm xã hội. Những rào cản này tác
động tới người phụ nữ theo những cách khác nhau và không phải tất cả mọi
phụ nữ đều gặp phải các rào cản như nhau.
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•

Để được thăng tiến, cán bộ, công chức cần phải có kinh nghiệm làm việc
trong một khoảng thời gian nhất định. Nhiều phụ nữ mất nhiều thời gian
nghỉ thai sản, nên họ sẽ có ít thời gian làm việc hơn so với những đồng
nghiệp không phải nghỉ thai sản;

•

Nữ giới cũng có tổng thu nhập thấp hơn so với nam giới;

•

Ngoài ra, sự khác biệt về độ tuổi nghỉ hưu cũng khiến họ trở nên kém
cạnh tranh hơn cho những vị trí lãnh đạo bởi vì thời gian làm việc, cống
hiến cho vị trí đó ngắn hơn so với các lãnh đạo nam giới khác;

•

Điều đáng nói nhất ở đây chính là việc các cán bộ nữ phải nghỉ hưu khi họ
đang trong độ chín về kiến thức và kinh nghiệm.

Theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW (05/11/2012) của Ban Tổ chức Trung ương
Đảng, để được quy hoạch, cán bộ phải đủ tuổi để làm việc thêm 2 nhiệm kỳ (10
năm) hoặc ít nhất là một nhiệm kỳ (5 năm) trước khi nghỉ hưu. Đối với phụ nữ,
điều đó có nghĩa là họ phải thuộc diện quy hoạch trước 45 tuổi hoặc chậm nhất
là 50 tuổi. Để được bổ nhiệm, bạn phải còn đủ tuổi để làm việc thêm 5 năm nữa.
Như vậy, các cán bộ, công chức nữ sẽ mất cơ hội để được đưa vào quy hoạch cán
bộ nếu đã ở tuổi 46 hoặc được bổ nhiệm nếu đã ở tuổi 51. Đây là một sự lãng phí
của Chính phủ Việt Nam cũng như của các cán bộ, công chức nữ Việt Nam bởi vì ở
độ tuổi này, người phụ nữ đang làm việc hiệu quả nhất.
Ví dụ về sự khác biệt về giới trong công tác quy hoạch nhân sự
Cô Thủy là chuyên viên của Bộ Tài chính. Cô đáp ứng tất cả các tiêu chí liên
quan tới trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm làm việc để có thể được
đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo. Tuy nhiên, bây giờ cô đã 46 tuổi và không
đáp ứng điều kiện để được quy hoạch. Đồng nghiệp của cô là ông Trung, cũng
46 tuổi, có cùng trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm công tác, năng lực
và ông này được đưa vào quy hoạch cán bộ.

Có thể thấy rõ hiện tượng này trong Quốc hội. Một nghiên cứu về số lượng đại
biểu Quốc hội Khóa XIII cho thấy tỷ lệ xấp xỉ bằng nhau về số lượng đại biểu nam
và đại biểu nữ phải nghỉ hưu vào cuối năm 2015, do đó họ sẽ không có đủ điều
kiện để tham gia ứng cử vào Khóa XIV. Số liệu trong bảng dưới cho thấy 30 trong
số 122 đại biểu nữ (chiếm 25%) sẽ phải nghỉ hưu so với 98 trong số 378 đại biểu
nam (chiếm 26%) (UNDP, 2014). Nhưng khi phân tích về số lượng đại biểu chuyên
trách phải nghỉ hưu thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ đại biểu nữ đến tuổi nghỉ hưu cao
hơn so với đại biểu nam (31% so với 22%).
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Ví dụ về sự khác biệt về giới trong công tác đề bạt cán bộ
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Cô Hằng là Phó Vụ trưởng của một Vụ thuộc Bộ Tài chính. Hiện cô đang trong
quy hoạch cán bộ và là một quản lý rất có năng lực. Cô hoàn toàn có đủ khả
năng để trở thành Vụ trưởng. Tuy nhiên, cô đã bước sang tuổi 51 và vì cô không
còn đủ 5 năm làm việc nữa nên không đáp ứng điều kiện để được đề bạt lên
Vụ trưởng. Ông Thăng cũng là Vụ phó của một Vụ thuộc Bộ này. Ông có cùng
những phẩm chất và kinh nghiệm làm việc như cô Hằng. Ở độ tuổi 55 ông
Thăng vẫn được đề bạt làm Vụ trưởng.

Bảng: Sự khác biệt về độ tuổi đại biểu theo giới tại Quốc hội (khóa 13)
Tất cả đại biểu
Tuổi
trung
bình
(2015)

Tổng
số đại
biểu

Tổng

Nữ

47.7

122

Nam

56.4

378

Đại biểu chuyên trách

Phải về hưu
Phần
trăm

Tuổi
trung
bình
(2015)

Tổng
số đại
biểu

Phải về hưu
Tổng

Phần
trăm

30

25%

53.1

26

8

31%

98

26%

55.4

121

27

22%

Nguồn: UNDP, 2014

Sự tham gia hạn chế của nữ giới trong các cấp ủy Đảng
Theo số liệu năm 2010, số lượng Đảng viên nữ chiếm 32.8%. Sự hiện diện của nữ
giới trong các vị trí lãnh đạo của Đảng thấp hơn nhiều so với tỷ lệ Đảng viên. Ở
Trung ương, tỷ lệ ủy viên nữ trong Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
và Bộ Chính trị chiếm từ 9 đến 20%. Ở địa phương, tỷ lệ ủy viên nữ trong Đảng ủy
cấp tỉnh chiếm 11%, trong khi đó ở cấp quận, huyện là 15% và ở cấp xã, phường là
18%. Tuy nhiên Đảng đã xây dựng lộ trình đến năm 2020 để tăng tỷ lệ cấp ủy viên
nữ: “Phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ trong
ban thường vụ cấp ủy” (Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị).
Phần lớn các đại biểu Quốc hội là Đảng viên. Ví dụ, trong Quốc hội khóa XIII, tỷ lệ
đại biểu là Đảng viên chiếm 84% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong các khóa gần
đây, ngày càng có nhiều ứng viên ngoài Đảng trúng cử.

Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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Cơ cấu trong việc lựa chọn người ứng cử
Rào cản thứ hai về thể chế đối với sự tham gia của phụ nữ trong chính trị là cách
thức lựa chọn người ứng cử. Để đảm bảo sự đa dạng về tính đại diện, Việt Nam
hiện nay đang thực hiện cơ chế “cơ cấu” đối với các tiêu chí về dân tộc thiểu số,
người trẻ tuổi, các ứng viên ngoài Đảng, người tự ứng cử và phụ nữ. Trên thực tế,
các tiêu chí này thường được áp dụng cùng lúc và dẫn tới việc một ứng viên này
sẽ trở nên kém cạnh tranh hơn. Ví dụ, một người ứng cử có thể cùng lúc phải đáp
ứng được hơn 2 hoặc 3 tiêu chí như dân tộc thiểu số, trẻ và là phụ nữ. Điều này
có thể khiến cho nữ ứng viên đó không thể trúng cử nếu cô ấy phải tranh cử với
người ứng cử khác chỉ phải đáp ứng một tiêu chí. Đã có một cuộc tranh luận trong
Quốc hội về việc áp dụng một chính sách mới trong đó một người ứng cử không
nên gánh quá 2 cơ cấu để đảm bảo tính cạnh tranh.
Thành viên của Hội đồng Bầu cử và Ủy ban Bầu cử
Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử các cấp địa phương đóng vai trò
quan trọng trong việc lựa chọn người ứng cử để tham gia bầu cử. Tuy nhiên, chỉ
có một số ít nữ giới là thành viên của Hội đồng Bầu cử, Ủy ban Bầu cử. Trong kỳ
bầu cử năm 2011, Hội đồng Bầu cử Trung ương chỉ có 3 trong tổng số 21 thành
viên (chiếm 14%) là nữ. Trong Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, số lượng thành viên nữ chỉ
chiếm 3% tại Nam Định, 12% ở Hòa Bình và 19% ở Tuyên Quang (UNDP-CEPEW,
2014). Sự mất cân đối nghiêm trọng về giới như vậy trong các cơ quan có quyền ra
quyết định có thể ảnh hưởng tới việc ai sẽ được lựa chọn trở thành người ứng cử.
Cơ hội trúng cử
Qua trao đổi với một số cựu đại biểu Quốc hội, có ý kiến cho rằng có nhiều trường
hợp nữ giới tham gia ứng cử trong bối cảnh khả năng trúng cử của người đó rất
thấp bởi tương quan lợi thế của người này kém hơn so với người ứng cử khác
trong cùng đơn vị bầu cử. Do độ tuổi nghỉ hưu chênh lệch nên nữ giới thường ít
có cơ hội hơn (cả về cơ hội thăng tiến lẫn đào tạo), ít kinh nghiệm hoặc vị trí công
tác thấp hơn so với nam giới. Nhiều khi nữ giới bị đặt vào danh sách ứng cử ở đơn
vị bầu cử với những người ứng cử có khả năng trúng cử cao hơn (thường là những
người giữ chức vụ lãnh đạo cao hơn và là nam giới).
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Những rào cản về quan niệm xã hội
Bên cạnh những rào cản về thể chế còn có một thách thức lớn hơn rất nhiều - đó
là quan niệm xã hội về nam giới và nữ giới. Định kiến giới là rào cản chính ảnh
hưởng đến sự tham gia và thăng tiến của phụ nữ. Tư tưởng này là nguyên nhân
dẫn đến sự quan tâm và định hướng cho công tác phụ nữ trong chính phủ còn
nhiều hạn chế. Hơn nữa, nhiều chính sách hỗ trợ không được thực hiện đầy đủ
và không được thể chế hóa trong quy trình quản lý nhân sự. Mọi người thường
có quan niệm lĩnh vực thế mạnh của phụ nữ là nội trợ, phụ nữ có vai trò chính
trong việc người chăm sóc người già, người bệnh và trẻ em. Tương tự như vậy, mọi
người thường tin rằng các lĩnh vực thế mạnh của nam giới là các công việc xã hội
bên ngoài gia đình, và đàn ông được sinh ra để làm lãnh đạo. Điều đặc biệt quan
trọng là thanh niên Việt Nam cũng có những suy nghĩ như vậy. Một nghiên cứu
năm 2013 do Quỹ Châu Á phối hợp với 2 tổ chức phi chính phủ (NGOs) của Việt
Nam là Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Trung tâm nghiên
cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) tiến hành đã cho thấy
quan niệm về vai trò truyền thống của giới vẫn còn in đậm trong xã hội và các
thể chế của Việt Nam, thể hiện trong công việc, gia đình và các môi trường xã hội
khác (Quỹ Châu Á, 2013). Trong số 2400 phản hồi qua mạng từ những người tham
gia khảo sát, chỉ có 50% cho rằng phụ nữ nên theo đuổi những công việc như
lãnh đạo trong cơ quan nhà nước, chuyên gia kinh tế hoặc doanh nhân. Trong số
những phản hồi này, số lượng nam giới và nữ giới tin rằng những nghề nghiệp
này không phù hợp với phụ nữ là ngang nhau. Cũng theo khảo sát này, nam thanh
niên trẻ kỳ vọng người phụ nữ phải đảm đang (66%), chăm chỉ (63%), hi sinh/chịu
đựng (33%) (Quỹ Châu Á, 2013).
Nghiên cứu gần đây của tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha (PyD) cũng
đưa ra kết quả tương tự đối với nhận thức về vai trò của giới dựa trên quan niệm
của học sinh phổ thông và học sinh trung học về tính cách đàn ông và vấn đề bạo
lực với phụ nữ, khảo sát được thực hiện trên 2448 học sinh (1596 nam và 852 nữ)
tại 16 trường trên cả nước. Những đặc điểm tiêu biểu về tính cách của một người
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đàn ông lý tưởng là “mạnh mẽ”, “cao lớn” và “thành công về kinh tế”. Sự nữ tính
được cho là gắn liền với hi sinh cho gia đình, con cái và coi con cái quan trọng hơn
bản thân. Số học sinh nam (80%) và nữ (79%) cho rằng đối với phụ nữ, gia đình và
con cái quan trọng hơn sự nghiệp của họ là tương đương nhau (PyD, 2012).
Một báo cáo của Học viện Phụ nữ Việt Nam cho thấy một số phụ nữ khá trầm lặng
khi tham gia đời sống chính trị do thiếu tự tin. Một số phụ nữ cũng không muốn
thay đổi công việc của mình hoặc muốn được thăng tiến vì họ hài lòng với những
gì mình đã đạt được (Viện nghiên cứu của Học viện Phụ nữ Việt Nam, 2013).
Nhận thức về vai trò của giới và những kỳ vọng của cả nam và nữ thanh niên về
nhau cũng là những rào cào rất lớn cần phải vượt qua nếu Chính phủ muốn đạt
được mục tiêu của mình về việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các
vị trí lãnh đạo, quản lý. Theo Báo cáo của Chính phủ Việt Nam về Rà soát 20 năm
thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh tại Việt Nam: “…nhận thức của một bộ
phận dân chúng trong xã hội về tầm quan trọng của bình đẳng giới và quyền của
phụ nữ vẫn còn hạn chế…tư tưởng trọng nam vẫn còn ăn sâu trong cộng đồng”
(Chính phủ Việt Nam, 2014). Mỗi người đều có vai trò trong việc thay đổi những
quan niệm hạn chế về việc ai có thể và cần phải trở thành người lãnh đạo.

Hỗ trợ tăng cường đại diện trong các cơ quan dân cử
Rất nhiều cơ quan, tổ chức và hiệp hội đang nỗ lực để giảm bớt các rào cản kể
trên. Ví dụ, Quốc hội đang thảo luận để đưa cơ cấu giới vào Luật Bầu cử nhằm
tăng cường đại diện nữ trong các cơ quan dân cử. Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ
của phụ nữ (UBQGVSTBCPN) đang tiến hành chiến dịch nâng cao nhận thức cho
công dân về tầm quan trọng của các lãnh đạo nữ và tăng cường sự tự tin của phụ
nữ khi ra ứng cử. Rất nhiều cơ quan hỗ trợ tư vấn và đào tạo cho các ứng viên nữ
tiềm năng. Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp cùng các cơ quan khác xây dựng danh
sách các ứng viên nữ tiềm năng. Đây là những hỗ trợ quan trọng nhằm tạo ra cơ
hội bình đẳng cho phụ nữ để họ có thể thành công trong khóa bầu cử sắp tới.

Quyền được ứng cử
Cả nữ giới và nam giới đều nhận thức quyền được ứng cử của mình. Phụ nữ hiểu
rằng tiếng nói của họ là cần thiết và quan trọng để có được một cơ quan dân cử
vững mạnh. Phụ nữ chiếm một nửa dân số và có tiếng nói rất quan trọng. Nữ giới
có quyền được tham gia một cách tích cực vào bộ máy chính trị, được ứng cử và
được bầu, quyền này được thể hiện ở nhiều hiệp ước quốc tế mà Việt Nam tham
gia (xem Phụ lục C) cũng như trong các chính sách và luật pháp trong nước.
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Các chiến dịch bình đẳng giới

Ngân sách
Ngoài khung pháp lý và các chiến dịch ủng hộ sự lãnh đạo của phụ nữ, Chính phủ
đã phân bổ ngân sách trực tiếp cho các công tác liên quan tới tăng cường đại diện
nữ trong các cơ quan nhà nước. Chương trình mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng
giới (CTMTQGVBĐG) 2011 - 2015 có một trong năm cấu phần tập trung vào việc
hỗ trợ phụ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo cao cấp. Chương trình mục tiêu Quốc gia
về Bình đẳng giới có ngân sách hoạt động là 955 tỷ VND (tương đương 50 triệu
USD). Trong 3 năm đầu thực hiện, Chính phủ đã phân bổ khoảng 10.5% tổng số
ngân sách để triển khai các dự án trong Chương trình này (Chính phủ Việt Nam,
2014). Chính phủ cũng đưa ra các cam kết tăng cường tỷ lệ đại diện nữ và nhận
thức được sự cần thiết phải hỗ trợ tài chính cho các cam kết đó. Các cơ quan Chính
phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và các bộ, ban, ngành liên quan đã sử dụng ngân
sách của CTMTQGVBĐG để triển khai các hoạt động khác nhau nhằm thay đổi
nhận thức và quan niệm về vai trò của nam và nữ, xây dựng chính sách và pháp
luật dựa trên thực tế đồng thời nâng cao năng lực cho các lãnh đạo nữ tiềm năng.

Kết luận
Phần này cho bạn biết rằng có nhiều lãnh đạo nữ đã thành công trong quá trình
ứng cử, được bầu làm đại biểu chính thức và giữ những vị trí lãnh đạo trong Hội
đồng nhân dân và Quốc hội. Vì vậy, bạn - với tư cách là một ứng viên nữ tiềm năng,
cần phải biết rằng trong hệ thống chính trị luôn có chỗ dành cho bạn, có nhiều
chính sách và quy định của pháp luật hỗ trợ bạn ứng cử và trúng cử để có thể sử
dụng tiếng nói và vị trí của mình mang tới những điều tốt đẹp cho cộng đồng và
đất nước.
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PHỤ NỮ VÀ SỰ THAM GIA
VÀO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở
VIỆT NAM

Cùng với nhiều vấn đề khác, tình hình sẽ khó có thể cải thiện một cách tích cực
nếu như không có ý chí chính trị mạnh mẽ hoặc không có những cá nhân đứng
ra ủng hộ các quan điểm, thông điệp về bình đẳng giới. Trong lĩnh vực chính trị,
ngày càng có nhiều cá nhân có ảnh hưởng lớn trong xã hội hiểu rõ việc có ít phụ
nữ tham chính đang cản trở sự phát triển của xã hội Việt Nam như thế nào. Hiện
nay có ngày càng nhiều các lãnh đạo nam và lãnh đạo nữ ủng hộ cho những thay
đổi về chính sách và luật pháp để có thể xóa bỏ những phân biệt đối xử cũng như
đưa ra những luận điểm thuyết phục về việc tại sao cần có thêm phụ nữ trong
những vị trí lãnh đạo.

PHỤ NỮ VÀ SỰ THAM GIA
VÀO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở
VIỆT NAM

Ngày.................................................
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Trong phần này, các bạn sẽ tìm hiểu về các vấn đề sau:

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
CỦA VIỆT NAM, QUỐC HỘI VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kiến thức:
•

Hệ thống chính trị của Việt Nam

•

ďď Đảng Cộng sản Việt Nam
ďď Nhà nước
ďď Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
Quốc hội

•

ďď Quốc hội và cơ cấu tổ chức của Quốc hội
ďď Nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội
ďď Quyền hạn của đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân

ďď Hội đồng nhân dân và cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân
ďď Nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân
ďď Quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân
Phần này được phân chia thành 3 nội dung chính: hệ thống chính trị của
Việt Nam; nhiệm vụ của Quốc hội và vai trò của đại biểu Quốc hội; nhiệm vụ
của Hội đồng nhân dân và vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Giới thiệu về hệ thống chính trị ở Việt Nam
Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm 3 bộ phận: Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN);
Nhà nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)
Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội
tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành
lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa
Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo
Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục
vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về
những quyết định của mình (Điều 4, Hiến pháp 2013).
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Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng

Đảng lãnh đạo Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua:
•

Đảng quyết định cương lĩnh chính trị, đề ra đường lối, chủ trương đúng
đắn để xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

•

Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng
thành chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện chính
sách, pháp luật; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên trong bộ máy Nhà
nước;

•

Chỉ đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy
trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ
thống chính trị về công tác cán bộ;

•

Giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan
nhà nước, và tổ chức chính trị - xã hội;

•

Tổ chức đảng và đảng viên công tác trong cơ quan nhà nước và các đoàn
thể phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ
chức đảng lãnh đạo việc cụ thể hoá thành các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng thành các văn bản luật pháp của Nhà nước, chủ trương của đoàn
thể; lãnh đạo thực hiện, triển khai có hiệu quả.

Nhà nước
Bộ máy Nhà nước bao gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối
cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và chính quyền địa phương.
Quốc hội
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước
cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền
lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám
sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước (Điều 69, Hiến pháp 2013).

Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
CỦA VIỆT NAM, QUỐC HỘI VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hệ thống tổ chức Đảng được thành lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành
chính của Nhà nước. Tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công
tác có các Tổ chức cơ sở đảng được thành lập đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ
huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; trong Quân đội nhân dân Việt Nam
và Công an nhân dân Việt Nam có các Tổ chức đảng hoạt động theo Cương lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Ngoài ra ở những nơi có đặc điểm riêng thì việc lập tổ chức đảng sẽ theo quy định
của Ban Chấp hành Trung ương.

Chủ tịch nước
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại (Điều 86, Hiến pháp 2013).

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
CỦA VIỆT NAM, QUỐC HỘI VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chính phủ
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc
hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (Điều 94, Hiến pháp 2013).
Tòa án nhân dân tối cao
Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (Điều 104, Hiến pháp 2013).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư
pháp. Viện Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con
người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp
luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất (Điều 107, Hiến pháp 2013).
Chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân)
Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí,
nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra,
chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên (Điều
113, Hiến pháp 2013).
Ủy ban nhân dân
Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp
bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước
ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính
nhà nước cấp trên. Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở
địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các
nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao (Điều 114, Hiến pháp 2013).
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là cơ quan kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hành quyền công tố
trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Mục tiêu của MTTQVN là tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt
động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân,
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã
hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội,
đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.
MTTQVN và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã
hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối
ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ở Việt Nam có 5 tổ chức chính trị - xã hội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội
Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Các tổ chức này được thành lập trên cơ sở
tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên,
hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và
thống nhất hành động trong MTTQVN. Các tổ chức này đóng vai trò quan trọng
trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá
nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài (Luật MTTQVN số 75/2015/QH13).

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Nhà nước

Cấp trung ương

Quốc hội

Cấp địa phương

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
CỦA VIỆT NAM, QUỐC HỘI VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội đồng nhân
dân địa phương

Chú thích

Chủ tịch nước

Giám sát

Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức thành viên

Chính phủ

Tòa án nhân dân
tối cao

Viện kiểm sát
nhân dân tối cao

Ủy ban nhân dân
địa phương

Tòa án nhân dân
địa phương

Viện kiểm sát
nhân dân
địa phương

Hướng dẫn và chỉ đạo

Quốc hội
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước
cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm và mỗi năm có 2 kỳ họp Quốc hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Theo Luật Tổ chức Quốc hội 2014 các nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội gồm:
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•

Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật;

•

Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị
quyết của Quốc hội; giám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ
quan khác do Quốc hội thành lập;

•

Quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước;

•

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch
Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ
tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính
phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân
dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước,
Sẵn sàng để thành công
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bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và
thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê
chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng
bầu cử quốc gia;
Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê
chuẩn;

•

Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành
lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính;

•

Bãi bỏ các văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

•

Quyết định đại xá;

•

Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình;

•

Phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước
quốc tế;

•

Quyết định trưng cầu ý dân.

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội khóa XIII
Vai trò của các cơ quan khác nhau của Quốc hội và sơ đồ tổ chức của Quốc hội được
mô tả trong hình dưới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ủy ban Thường
vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên ban
Thường vụ Quốc hội.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Luật Tổ chức Quốc hội
2014) bao gồm:
•

Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội;

•

Xây dựng luật, pháp lệnh, giải thích Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh;

•

Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp
lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm
toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

•

Đình chỉ, bãi bỏ văn bản của cơ quan nhà nước ở Trung ương;

•

Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc và Ủy ban
của Quốc hội;

Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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•

Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch
Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội
đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội;

•

Giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;

•

Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

•

Quyết định tình trạng chiến tranh, quyết định tổng động viên hoặc động
viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp;

•

Tổ chức trưng cầu ý dân.

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
Hiện nay Quốc hội có Hội đồng Dân tộc và 9 Ủy ban. Các Ủy ban của Quốc hội gồm:
Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Ủy
ban Quốc phòng, An ninh; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi
đồng; Ủy ban về các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy
ban Đối ngoại.
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Chủ
tịch do Quốc hội bầu; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Ủy ban Thường vụ Quốc
hội phê chuẩn.
Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo
được Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc
phạm vi hoạt động của Ủy ban (theo Điều 76, Hiến pháp 2013).
Hội đồng Dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; thực
hiện quyền giám sát trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị
những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban (theo Điều 77, Hiến pháp 2013).
Tổng thư ký Quốc hội
Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Tổng thư ký Quốc
hội có trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội và đại biểu Quốc hội.
Văn phòng Quốc hội
Văn phòng Quốc hội là cơ quan hành chính, tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và
đại biểu Quốc hội.
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Sơ đồ tổ chức của Quốc hội

Chú thích
Chịu sự chỉ đạo trực tiếp
Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN
CÔNG TÁC
ĐẠI BIỂU

BAN
DÂN NGUYỆN

ỦY BAN ĐỐI NGOẠI

ỦY BAN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN VỀ CÁC
VẤN ĐỀ XÃ HỘI

ỦY BAN VĂN HÓA,
GIÁO DỤC THANH NIÊN,
THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

ỦY BAN QUỐC PHÒNG
& AN NINH

ỦY BAN TÀI CHÍNH VÀ
NGÂN SÁCH

ỦY BAN KINH TẾ

ỦY BAN PHÁP LUẬT

ỦY BAN TƯ PHÁP

VIỆN
NGHIÊN CỨU
LẬP PHÁP
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HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

ỦY BAN
THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

VĂN PHÒNG
QUỐC HỘI

Đại biểu Quốc hội
Theo Luật Tổ chức Quốc hội, vai trò của đại biểu Quốc hội bao gồm:
1. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và
của nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực
nhà nước trong Quốc hội;
2. Chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ
quyền hạn đại biểu của mình;
3. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề
thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

Trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu Quốc hội (Theo Luật Tổ chức Quốc hội 2014)
Dưới đây là các trách nhiệm của đại biểu Quốc hội:
Trách nhiệm tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội
•

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp
toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội;
Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc
hội;
•

Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc
hội có trách nhiệm tham dự các phiên họp, tham gia các hoạt động khác
của Hội đồng, Ủy ban; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ,
quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban mà mình là thành viên;

•

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham gia hội
nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban
Thường vụ Quốc hội triệu tập.

Trách nhiệm với cử tri
•

Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri,
thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri;
thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội,
các cơ quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động nhân dân thực hiện
Hiến pháp và pháp luật;

•

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc
cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi
cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa
bàn mà đại biểu quan tâm. Trong quá trình tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc
hội có trách nhiệm báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và Quốc
hội; cử tri hoặc đại diện cử tri ở đơn vị bầu cử có thể góp ý kiến với đại
biểu Quốc hội tại hội nghị cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương tổ chức trong trường
hợp cần thiết.

Trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của
công dân
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•

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

•

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Quốc
hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền
giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn
đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết
phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn theo quy định của pháp luật;

•

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị
không đúng pháp luật, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng đầu
cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi cần
thiết, đại biểu Quốc hội yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.
Sẵn sàng để thành công
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Quyền của đại biểu Quốc hội
Quyền trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị về luật, pháp lệnh;

•

Quyền tham gia làm thành viên và tham gia hoạt động của Hội đồng Dân
tộc, Ủy ban của Quốc hội;

•

Quyền ứng cử, giới thiệu người ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu;

•

Quyền chất vấn:

•

ďď Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc
hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của
Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước;
ďď Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội hoặc
tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai
kỳ họp Quốc hội; trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội cho trả lời bằng văn bản;
ďď Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa đồng ý với nội dung trả lời chất
vấn thì có quyền chất vấn lại tại phiên họp của Quốc hội, của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội hoặc gửi chất vấn bằng văn bản đến người bị
chất vấn;
Quyền kiến nghị;

•

Quyền yêu cầu khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật;

•

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin;

•

Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân;

•

Quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
Đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương;
•

Tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp công dân; phối hợp với Thường
trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa
phương tổ chức, bảo đảm các điều kiện để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử
tri với các hình thức phù hợp;

•

Tổ chức để các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, pháp lệnh và các
dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội;

•

Tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và tổ chức để các
Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phương;
tham gia và phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong các
hoạt động giám sát tại địa phương; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu
Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền
giải quyết; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp thông tin,
báo cáo về những vấn đề mà Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm;
•

Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn
đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

•

Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội (Luật Tổ chức Quốc hội)
1. 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;
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương
mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, 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;
3. 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;
4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được
Nhân dân tín nhiệm;
5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Số lượng đại biểu Quốc hội
Theo Luật Tổ chức Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội không quá năm trăm người,
bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên
trách. Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là ba mươi lăm
phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và đại biểu Quốc hội hoạt động không
chuyên trách
Trong Quốc hội, có cả đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không
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biểu hoạt động chuyên trách. Đại biểu hoạt động chuyên trách sẽ dành toàn bộ
thời gian trong nhiệm kỳ của mình để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu
tại các cơ quan của Quốc hội hoặc tại Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương. Mỗi
đoàn đại biểu Quốc hội thường có 01 phó trưởng đoàn là đại biểu chuyên trách,
chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu về các nhiệm vụ của Đoàn
đại biểu.

Nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội
Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm. Quốc hội
khóa XIV sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021. Một số đại biểu
Quốc hội có thể tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2 hoặc 3 song phần lớn đại biểu chỉ tham
gia một nhiệm kỳ.

Hội đồng nhân dân
Phần này sẽ trình bày về vai trò của Hội đồng nhân dân, tổ chức của Hội đồng nhân
dân các cấp, quyền hạn và nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân là gì?
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý
chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra.
Hội đồng nhân dân có nhiệm kỳ 5 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân
dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau.

Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước ai?
Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà
nước cấp trên. Ví dụ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước nhân dân
của tỉnh đó.
Đại biểu Hội đồng nhân dân bầu ra lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp và bầu một
đại biểu Hội đồng nhân dân làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách vẫn duy trì công việc tại cơ quan
Nhà nước trong suốt nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội. Các đại biểu này có trách nhiệm
tham dự 2 kỳ họp Quốc hội một năm và dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc
trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.

Ở cấp địa phương có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và
cấp xã. Tòa án và Viện Kiểm sát được thành lập ở cấp tỉnh và huyện.

Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân.
Hai nhiệm vụ chính của Hội đồng nhân dân bao gồm:
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
CỦA VIỆT NAM, QUỐC HỘI VÀ
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1. Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm
năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã
hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa
phương đối với cả nước.
2. Giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban
nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát
việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân
theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn
vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương (Luật Tổ chức Chính
quyền Địa phương, 2015).
Các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân thể hiện trong 6 lĩnh vực chính bao gồm: kinh
tế, y tế, giáo dục, môi trường, xã hội, quốc phòng, chính sách dân tộc và tôn giáo, thi
hành pháp luật và xây dựng chính quyền địa phương.

2

GIÁO DỤC, Y TẾ, XÃ HỘI VÀ
ĐỜI SỐNG, VĂN HÓA,
THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ
THAO, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN,
MÔI TRƯỜNG
1
KINH TẾ

3
QUỐC PHÒNG,
AN NINH TRẬT TỰ,
AN TOÀN XÃ HỘI

HĐND
CÓ NHIỆM VỤ,
QUYỀN HẠN
TRONG
6 LĨNH VỰC
6
XÂY DỰNG
CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG
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Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân địa phương

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 50–85 đại biểu tùy theo
số dân từng tỉnh. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
khác có trên ba triệu dân thì có tối đa không quá 95 đại biểu. Hội đồng nhân dân
có 3–4 ban bao gồm: Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội và Ban Pháp
chế. Ở vùng nào có nhiều người dân tộc thiểu số thì Hội đồng nhân dân có thể
thành lập Ban Dân tộc.

Ở cấp quận, huyện, Hội đồng nhân dân có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 30–40 đại
biểu tùy theo số dân. Đối với các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nếu
có từ ba mươi đơn vị hành chính trực thuộc trở lên được bầu trên 40 đại biểu; số
lượng cụ thể do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hội đồng nhân
dân cấp huyện thành lập 2 ban gồm Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.
Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 15–35 đại biểu tùy theo
số dân. Ở cấp xã không thành lập các Ban của Hội đồng nhân dân.

BAN PHÁP CHẾ

THƯỜNG TRỰC HĐND:
- CHỦ TỊCH
- PHÓ CHỦ TỊCH

BAN KINH TẾ XÃ HỘI

THƯỜNG TRỰC HĐND:
- CHỦ TỊCH
- PHÓ CHỦ TỊCH
- ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

BAN DÂN TỘC

THƯỜNG TRỰC HĐND:
- CHỦ TỊCH
- PHÓ CHỦ TỊCH
- ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

BAN PHÁP CHẾ

HĐND CẤP XÃ

BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

HĐND CẤP HUYỆN

BAN KINH TẾ VÀ
NGÂN SÁCH

HĐND CẤP TỈNH
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Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Thường trực Hội đồng nhân
dân và các ban của Hội đồng nhân dân được các đại biểu Hội đồng nhân dân bầu
trong kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân
Đại biểu Hội đồng nhân dân là ai?

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
CỦA VIỆT NAM, QUỐC HỘI VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân
dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia vào việc
quản lý nhà nước.

Nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân
Các nhiệm vụ chính của đại biểu Hội đồng nhân dân bao gồm:
•

Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các kỳ họp,
phiên họp của Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các
vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phải liên hệ
chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách
nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị
của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ
tiếp xúc và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của
mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của
cử tri;

•

Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách
nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các
nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực
hiện các nghị quyết đó;

•

Báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp Hội đồng nhân dân sau mỗi kỳ
họp Hội đồng nhân dân;

•

Phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và
cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó;

•

Vận động nhân dân chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.

Quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân
Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ
tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện
trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban
nhân dân cùng cấp. Người bị chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu Hội
đồng nhân dân chất vấn trong thời hạn pháp luật quy định.
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chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân kịp thời chấm dứt những việc làm trái pháp
luật, chính sách của Nhà nước trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của cán bộ, công
chức, nhân viên cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.
Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước về việc thi
hành pháp luật, chính sách của Nhà nước và về những vấn đề thuộc lợi ích chung.
Cơ quan hữu quan có trách nhiệm trả lời kiến nghị của đại biểu.

Kết luận
Phần này mô tả các thành tố chính của hệ thống chính trị Việt Nam và vai trò chủ
yếu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong hệ thống. Với tư cách là một ứng cử
viên tiềm năng, bạn cần phải hiểu rõ nhiệm vụ của từng cơ quan cũng như trách
nhiệm của đại biểu trong các cơ quan đó. Bạn cần phải thể hiện sự hiểu biết của
mình về hệ thống chính trị và các cơ quan của hệ thống này trong suốt quá trình
lựa chọn ứng cử viên và bầu cử.
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HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
CỦA VIỆT NAM, QUỐC HỘI VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền đề nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín
nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Đại biểu Hội đồng
nhân dân có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác.
Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu do Hội
đồng nhân dân cùng cấp xét và quyết định.

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
CỦA VIỆT NAM, QUỐC HỘI VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày.................................................
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Trong phần này, bạn sẽ có kiến thức về các nội dung sau:

QUY TRÌNH ỨNG CỬ

Kiến thức:
•

Các tiêu chí lựa chọn ứng cử viên

•

Sự khác nhau giữa người ứng cử ở trung ương và người ứng cử ở
địa phương

•

Quá trình ứng cử và lựa chọn người ứng cử ở trung ương và địa
phương

•

Quy trình bầu cử

•

Quá trình tự ứng cử

•

Một số gợi ý trong quá trình ứng cử

Các ứng cử viên được ứng cử, giới thiệu ứng cử và lựa chọn như thế nào?
Quy trình ứng cử và lựa chọn ứng cử viên ở Việt Nam
Quá trình ứng cử của phần lớn các ứng viên là khác nhau, tuy nhiên có một số
bước chung. Trong một số trường hợp, một số bước chỉ là hình thức hoặc có thể
bỏ qua, nhưng đó chỉ là những trường hợp ngoại lệ. Sau đây là những bước cơ
bản đã được quy định chi tiết trong các văn bản luật.

36

Sẵn sàng để thành công

>35
2016

Các bước chi tiết của quá trình ứng cử

1. Quốc hội ấn định và công bố ngày bầu cử, thành lập Hội đồng Bầu cử
Trung ương. Dự kiến về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội
được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và ở địa phương. Dự
kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Thuật ngữ “cơ cấu” dùng để chỉ các tiêu chí cụ thể cho mỗi vị trí bầu cử.
Đó có thể là tiêu chí chung (ví dụ 30% là phụ nữ) hoặc rất cụ thể (ví dụ:
người nào đó làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước hoặc trường đại
học cụ thể nào đó; tự ứng cử). Cơ cấu cần phải đảm bảo cân bằng tất cả
các lợi ích của các tầng lớp nhân dân trong xã hội, ví dụ như nông dân, các
vùng miền, thanh niên, doanh nhân, nhà khoa học, dân tộc và phụ nữ. Để
đảm bảo sự đại diện của tất cả các thành phần trong xã hội, cơ cấu này có
một chút linh hoạt ở cấp tỉnh.

3. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội: Dựa trên dự kiến của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương do Đoàn Chủ
tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức để thoả thuận
về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở
trung ương.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương tổ chức để thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số
lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương.
4. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất là trước ngày
bầu cử Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành
phần và số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và
địa phương được bầu làm đại biểu Quốc hội; quyết định và thông báo số
lượng và danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu của từng đơn vị
bầu cử dựa trên số lượng cử tri của tỉnh/thành phố.
5. Tổ chức giới thiệu người ứng cử tại cấp trung ương và địa phương giới
thiệu người ứng cử của tổ chức mình và tổ chức Hội nghị cử tri ở tổ chức
đó để quyết định về việc giới thiệu người ứng cử. Đôi khi, có thể chỉ có
một người ứng cử đáp ứng tất cả các tiêu chỉ và có đầy đủ lợi thế được cơ
quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử. Trong một số trường hợp khác,
có thể có nhiều người ứng cử được giới thiệu hơn so với số lượng dự kiến
giới thiệu, và dù một hay nhiều người được giới thiệu ứng cử thì hội nghị
biểu thị sự tán thành của mình đối với từng người được giới thiệu ứng cử
Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sau khi thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc và Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định thành lập
Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

bằng cách biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định.
Nếu hội nghị quyết định bằng bỏ phiếu kín thì cử ban kiểm phiếu từ ba
đến năm người. Phiếu phải có dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Dựa trên
kết quả của Hội nghị, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ quyết định
giới thiệu người ứng cử của tổ chức mình.
Biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị Ban lãnh đạo
cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận xét về người được giới thiệu ứng cử ở trung
ương sẽ được gửi đến Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị Ban lãnh đạo và
hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử ở địa phương sẽ được gửi đến Ban
Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.
Người tự ứng cử điền vào hồ sơ lấy từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại địa
phương và nộp lại cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
QUY TRÌNH ỨNG CỬ

6. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở trung ương và địa phương để thỏa
thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử và danh sách được gửi lấy ý
kiến cử tri ở nơi cư trú. Hội nghị ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Hội nghị ở địa phương do
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức.
7. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và
nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có) về những người ứng cử đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Đối với người tự ứng cử nếu chưa lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử
tri nơi người đó công tác hoặc làm việc (nếu có) thì trong bước này phải lấy
ý kiến của cử tri ở cả nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có).
8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dựa trên kết quả Hội nghị hiệp thương lần
hai sẽ điều chỉnh lần hai về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Quốc
hội được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương.
9. Hoàn tất việc rà soát và xác minh về các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với
người ứng cử. Nếu vụ việc ở nơi công tác hoặc nơi làm việc 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 Uỷ ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam (đối với người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương
giới thiệu ứng cử), cho Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cấp tỉnh (đối với người do cơ quan, tổ chức, đơn vị của địa phương giới
thiệu ứng cử).
10. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cả ở cấp trung ương và địa phương do
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lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử.
11. Vận động bầu cử và trình bày Chương trình hành động: Mặt trận Tổ quốc
địa phương sẽ tổ chức những hội nghị tại địa phương để người ứng cử
tiến hành vận động bầu cử. Mặt trận Tổ quốc tổ chức và giám sát việc vận
động bầu cử.
12. Để trúng cử, người ứng cử người ứng cử phải có số phiếu bầu nhiều hơn
so với người ứng cử còn lại, cũng như phải có tối thiểu 50% tổng số phiếu
bầu.
Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội (theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và
Hội đồng nhân dân năm 2015)

115
105

95

Ngày dự
kiến

Thông tin dành cho ứng cử viên

Điều/Khoản
tham chiếu
theo Luật

24-11-2015 Quốc hội quyết định ngày bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật,
ngày 22 tháng 5 năm 2016.
25-11-2015 Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử quốc
gia gồm 21 thành viên.
07-02-2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, Điều 8, khoản 1
thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng
người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trịxã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan
nhà nước ở trung ương và địa phương được
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để đảm
bảo tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp
nhân dân trong Quốc hội.
Thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố
(gọi chung là Ủy ban bầu cử ở tỉnh) và Ủy
ban bầu cử ở Huyện, xã (gọi chung là Ủy ban
bầu cử ở xã) để thực hiện công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
tại địa phương.
17-02-2016 Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: Hội
nghị thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số
lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở
trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu
Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội.

Điều 22, khoản
1

Điều 39, khoản
1, 2
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Số ngày
(trước
ngày bầu
cử)

90

22-02-2016 Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Điều 40
Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần
thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người
của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và
địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu
Quốc hội.

QUY TRÌNH ỨNG CỬ

Ở cấp trung ương:
Điều 41, khoản
Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy 1, 2, 3
ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức,
đơn vị ở trung ương tiến hành lựa chọn,
giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn
vị mình ứng cử thông qua việc tổ chức lấy ý
kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người
đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị
cử tri, ban lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị
gồm lãnh đạo cơ quan, ban chấp hành công
đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để thảo
luận, giới thiệu người của cơ quan mình ứng
cử đại biểu Quốc hội.

70

40

Ở địa phương:
Điều 42, khoản
Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy 1, 2, 3
ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức,
đơn vị ở địa phương tiến hành lựa chọn,
giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn
vị mình ứng cử thông qua việc tổ chức lấy ý
kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người
đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị
cử tri, ban lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị
gồm lãnh đạo cơ quan, ban chấp hành công
đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để thảo
luận, giới thiệu người của cơ quan mình ứng
cử đại biểu Quốc hội.
13-03-2016 Nộp hồ sơ ứng cử:
Điều 35, 36
Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị-xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang
nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương
giới thiệu ứng cử nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại
Hội đồng bầu cử quốc gia;
Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị-xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang
nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới
thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp 02 bộ
hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh nơi mình
cư trú hoặc công tác thường xuyên
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65

55

35

30

Điều 43, 44

Điều 47

Điều 48

Điều 57, khoản
1
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18-03-2016 Hội nghị hiệp thương lần hai tại trung ương
và địa phương được tổ chức để lập danh sách
sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội
và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.
*** Đối với người tự ứng cử thì còn được gửi
lấy ý kiến cử tri nơi người đó công tác (nếu có)
28-03-2016 Căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần
hai, Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh
lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng
người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung
ương và địa phương được giới thiệu ứng cử
đại biểu Quốc hội.
17-04-2016 Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại trung
ương và địa phương được tổ chức để lựa
chọn, lập danh sách những người đủ tiêu
chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.
22-04-2016 Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam gửi đến Hội đồng bầu cử
quốc gia danh sách những người đủ tiêu
chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội;
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp tỉnh gửi đến Ủy ban bầu cử ở
tỉnh danh sách những người đủ tiêu chuẩn
ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương;

25

27-04-2016 Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố Điều 57, khoản
danh sách chính thức những người ứng cử 4
đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử
trong cả nước
Vận động bầu cử:
Thời gian vận động bầu cử của người ứng Điều 64, 65
cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách
chính thức những người ứng cử và kết thúc
trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

QUY TRÌNH ỨNG CỬ

Các hình thức vận động bầu cử
Điều 66
1. Thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chủ trì
tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những
người ứng cử đại biểu Quốc hội
(Chi tiết được quy định tại Điều 66 của Luật
Bầu cử)
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2. Thông qua phương tiện thông tin đại
chúng
(Chi tiết được quy định tại Điều 67 của Luật
Bầu cử)
Ủy ban bầu cử ở tỉnh công bố danh sách
người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương
mình theo quyết định của Hội đồng bầu cử
quốc gia
NGÀY BẦU CỬ
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu
Quốc hội ở đơn vị bầu cử được gửi tới Hội
đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử ở tỉnh,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh
Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả
bầu cử và danh sách những người trúng cử
đại biểu Quốc hội

Điều 67

Điều 57, khoản
7

Điều 77, khoản
3

Điều 86, khoản
1

>35
2016

Ứng cử viên do trung ương và địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Các cơ quan trung ương sẽ xác định và giới thiệu người của các cơ quan trung
ương đó tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Những người ứng cử ở trung ương
này sẽ tham gia tranh cử tại khu vực bầu cử cấp tỉnh cùng với người ứng cử tại địa
phương.

Danh sách các ứng viên nữ tiềm năng của Hội Liên hiệp Phụ nữ
Theo Khoản 3 Điều 8 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, số lượng đại biểu nữ do
Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến dựa trên cơ sở đề xuất đề nghị của Đoàn Chủ
tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đảm bảo để ít
nhất là 35% tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.

Đồng thời, Hội lập một danh Danh sách các ứng viên nữ tiềm năng dựa trên các
tiêu chí sau đây:
•

Các tiêu chuẩn của đại biểu (dựa trên các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật
Bầu cử);

•

Vị trí, vai trò và sự đóng góp của người đó trong lĩnh vực chuyên môn
nghề nghiệp và trong lĩnh vực bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Để có được danh sách này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ đề nghị Hội LHPN
cấp tỉnh giới thiệu những phụ nữ ưu tú, tiêu biểu tại địa phương; đề nghị các bộ,
ngành gửi danh sách trích ngang cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trở lên;
trên cơ sở các nguồn của Hội LHPN địa phương, các bộ, ngành, đồng thời thông
qua các nguồn thông tin khác, Hội LHPN Việt Nam sẽ lập một danh sách giới thiệu
nữ ứng cử. Sau khi lập danh sách, Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ gửi danh sách tới các
cấp trung ương của các cơ quan sau đây để thuyết phục đưa người nữ đó vào
danh sách của đơn vị bầu cử: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chính phủ và các cơ quan liên quan
như Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Hội đồng Bầu cử Trung ương. Tại
cấp tỉnh, danh sách sẽ được gửi đến Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ cấp
tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng
nhân dân, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy và Hội đồng Bầu cử cấp tỉnh.

Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016

43

QUY TRÌNH ỨNG CỬ

Theo Khoản 4 Điều 8 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội; Nghị quyết 11-NQ/TW
về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chiến lược
quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị của Đảng về công tác bầu
cử đại biểu QH, HĐND, ĐCT Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng danh sách ứng cử viên
nữ tiềm năng, đề xuất số lượng nữ đại biểu QH gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

QUY TRÌNH ỨNG CỬ

Quy trình bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015)
Số ngày
(trước
Ngày dự kiến
Thông tin dành cho ứng cử viên
ngày
bầu cử)
24-11-2015 Quốc hội quyết định ngày bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật,
ngày 22 tháng 5 năm 2016.
115
25-11-2015 Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
gồm 21 thành viên.
105
07-02-2016 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và Ủy ban nhân dân cùng cấp dự kiến cơ
cấu, thành phần, và phân bổ số lượng người
được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân (theo Luật Tổ chức Chính quyền Địa
phương).
Thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố
(gọi chung là Ủy ban bầu cử ở tỉnh) và Ủy ban
bầu cử ở Huyện, xã (gọi chung là Ủy ban bầu
cử ở xã) để thực hiện công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại địa
phương.
95
17-02-2016 Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp
do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cùng cấp tổ chức nhằm thỏa thuận
về cơ cấu, thành phần, số lượng người được
giới thiểu ứng cử đại biểu HĐND của tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã
hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà
nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ
chức kinh tế, các đơn vị hành chính cùng cấp
dưới trên địa bàn.
90
22-02-2016 Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất,
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp
huyện điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành
phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức,
đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình.
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Điều/Khoản
tham chiếu
theo Luật

Điều 9

Điều 22, khoản
1, 2

Điều 50

Điều 51

>35
2016

70

13-03-2016

Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất Điều 52
và điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân
dân, căn cứ vào tiêu chuẩn của Đại biểu hội
đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị
và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) được phân
bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử tiến
hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân.
Nộp hồ sơ ứng cử: Người ứng cử đại biểu Hội Điều 35
đồng nhân dân nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại
Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình
ứng cử.

Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử Điều 36, khoản
đại biểu Hội đồng nhân dân của địa phương 2
nào thì phải là người đang cư trú hoặc công
tác thường xuyên ở địa phương đó.

18-03-2016

35

17-04-2016

Điều 36, khoản
3

Điều 53

Điều 56
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65

Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại
biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong
cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại
biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử
làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.
Hội nghị hiệp thương lần hai ở mỗi cấp do
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cung cấp tổ chức để lập danh sách
sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với
người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức,
đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi
công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người
được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Hội nghị hiệp thương lần ba ở mỗi cấp do
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cùng cấp tổ chức để lập danh sách
những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu
Hội đồng nhân dân.

30

22-04-2016

25

27-04-2016

Biên bản hội nghị hiệp thương lần 3 và danh
sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp được gửi tới
Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội
đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp;
Ủy ban bầu cử lập và công bố danh sách chính
thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân theo từng đơn vị bầu cử.

Điều 58, khoản
1

Điều 58, khoản
2

Điều 64, 65
Vận động bầu cử:
Thời gian vận động bầu cử của người ứng
cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách
chính thức những người ứng cử và kết thúc
trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.
QUY TRÌNH ỨNG CỬ

Các hình thức vận động bầu cử
Điều 66
1. Thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chủ trì tổ
chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người
ứng cử đại biểu Quốc hội.
(Chi tiết được quy định tại Điều 66 của Luật
Bầu cử)
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2. Thông qua phương tiện thông tin đại
chúng
(Chi tiết được quy định tại Điều 67 của Luật
Bầu cử)
02-05-2016 Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức
những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ
phiếu.
12-05-2016 Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho
cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian
bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh
và các phương tiện thông tin đại chúng khác
của địa phương.
22-05-2016 NGÀY BẦU CỬ
27-05-2016 Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân ở đơn bị bầu cử được gửi
đến Ủy ban bầu cử cùng cấp, Thường trực Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng
cấp.
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Điều 67

Điều 59

Điều 70

Điều 77, khoản
4

>35
2016

+10

01-06-2016

Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử và Điều 86, khoản
danh sách những người trúng cử đại biểu Hội 2
đồng nhân dân ở cấp mình.

Số lượng người ứng cử tại mỗi đơn vị bầu cử
Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, số người trong
danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại mỗi đơn
vị bầu cử phải lớn hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó. Nếu đơn vị bầu cử được
bầu 3 đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử ít nhất phải nhiều hơn 2 người
so với số đại biểu được bầu.

Tự ứng cử
Theo Luật Bầu cử, các ứng cử viên độc lập phải nộp hồ sơ cho Ủy ban Bầu cử đối
với bầu cử đại biểu Quốc hội và cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó cư
trú thường xuyên hoặc nơi người đó công tác. Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định
của Luật Bầu cử, Hội đồng Bầu cử Trung ương sẽ chuyển tiểu sử tóm tắt, kê khai
tài sản và thu nhập và danh sách ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc cùng cấp.

Mỗi người sẽ trải qua quá trình ứng cử khác nhau vì họ đến từ các cơ quan khác
nhau. Tuy nhiên, có một số gợi ý bạn có thể tham khảo như sau.

Biết ai là người tiến hành giới thiệu ứng cử
Phân tích tình hình của bạn và cơ quan của bạn, xác định xem ai là người có vai
trò chủ chốt tham gia vào quá trình giới thiệu ứng cử. Nếu bạn làm việc trong một
Bộ hay một Vụ và đồng thời tại một cơ quan dân vận, bạn có thể tiếp cận cả hai để
trình bày nguyện vọng được ứng cử của mình.

Trình bày nguyện vọng
Hãy trình bày sớm với lãnh đạo của bạn về mong muốn được ứng cử cũng như lý
do vì sao bạn sẽ trở thành một ứng cử viên có triển vọng.
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47

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Một số gợi ý để có thể trở thành người ứng cử

Tìm kiếm sự hỗ trợ
Xác định xem trong số những người xung quanh bạn, ai là người ủng hộ việc
bạn ứng cử, cho rằng bạn sẽ tạo ra sự khác biệt và mong muốn bạn thành công.
Những người này có thể là đồng nghiệp, thành viên trong gia đình, đồng nghiệp
cũ, đồng chí trong chi bộ Đảng, đại biểu đương nhiệm hoặc cựu đại biểu Hội đồng
nhân dân và đại biểu Quốc hội. Những hỗ trợ mà bạn có thể tìm kiếm từ những
người này có thể là tìm kiếm thông tin để xây dựng chương trình hành động,
vận động những người khác ủng hộ việc ứng cử của bạn, cùng bạn phác thảo
chương trình hành động, cùng bạn luyện tập trình bày chương trình hành động.
Bạn không nên tự xoay xở với quá trình ứng cử một mình.
Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường e ngại khi chia sẻ với chồng mình hoặc
gia đình chồng về việc đang được nhắm tới như một ứng cử viên tiềm năng vì e
ngại phản ứng của họ. Điều này là không tốt và sẽ đặt người nữ ứng cử viên vào
thế khó. Chúng tôi khuyến nghị bạn sớm chia sẻ với các thành viên gia đình mình
về mong muốn được ứng cử và trúng cử. Cần thuyết phục các thành viên gia đình
rằng sự hỗ trợ tinh thần của họ là rất quan trọng trong quá trình ứng cử.
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Các ứng cử viên nữ chia sẻ rằng chồng của họ có thể e ngại việc vợ mình sẽ có địa
vị xã hội cao hơn, có lương cao hơn hoặc có thể sẽ phải tham gia nhiều công việc
bên ngoài gia đình.

Hãy làm cho bản thân trở nên nổi bật và được biết đến
Hãy tận dụng các cơ hội để trở nên nổi bật hơn trong cộng đồng, ở các cơ quan
khác, và ngay tại chính cơ quan của mình. Hãy tham gia các buổi họp tổ dân phố
thường xuyên và làm quen với những người trong khu dân cư mà bạn đang sống.
Hãy chuẩn bị danh thiếp để đưa cho những người bạn mới quen.

Rà soát lại mạng xã hội của bạn
Bạn có sử dụng Facebook hoặc tài khoản Twitter không? Nếu có, bạn có đặt chế
độ mở cho tất cả mọi người cùng vào không không? Hãy dành thời gian để rà
soát xem mọi người sẽ có thể tiếp cận các thông tin của bạn trên mạng xã hội như
thế nào. Ngày nay, mạng xã hội cũng quan trọng như kỹ năng diễn thuyết trước
công chúng hoặc việc bạn sẽ trình bày về bản thân mình trong Hội nghị như thế
nào. Mạng xã hội có thể hỗ trợ cho quá trình ứng cử của bạn một cách rất tích cực.
Tuy nhiên, nếu bạn để lộ quá nhiều thông điệp hoặc ảnh mang tính riêng tư trên
trang Facebook của mình thì nó có thể có tác động tiêu cực cho quá trình ứng cử
của bạn.
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Kết luận

Phần này trình bày các bước cần thiết để xác định và lựa chọn người ứng cử cho
quá trình bầu cử. Cần lưu ý rằng quá trình này trên thực tế có thể diễn ra chỉ trong
một khoảng thời gian rất ngắn – khoảng 3 tháng cho toàn bộ quá trình và chỉ có
1 tháng sau khi chốt danh sách ứng cử. Vì vậy việc nắm rõ từng bước trong quá
trình này, ai là người tham gia vào từng công đoạn và ra quyết định về việc lựa
chọn người ứng cử là rất quan trọng để có thể thành công.
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Ngày.................................................
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Trong phần này, các bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng về:
Kiến thức:
•

Các nội dung chính của Chương trình hành động

•

Các thông tin cần có để xây dựng Chương trình hành động

•

Các nguồn thông tin

Kỹ năng:
•

Kỹ năng thu thập thông tin và kỹ năng tìm kiếm thông tin

•

Kỹ năng phân tích thông tin

•

Kỹ năng xác định vấn đề ưu tiên

•

Kỹ năng xác định giải pháp

Chương trình hành động là gì?

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG
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Chương trình hành động của người ứng cử là những kế hoạch mà người ứng cử
sẽ thực hiện nếu được bầu làm đại biểu.

Tầm quan trọng của Chương trình hành động
Chương trình hành động và việc trình bày Chương trình hành động tại Hội nghị
tiếp xúc cử tri là một trong những tiêu chí để cử tri đánh giá trình độ và năng lực
của người ứng cử. Chương trình hành động tác động đến việc cử tri sẽ đánh giá
người ứng cử thế nào và liệu họ có bỏ phiếu cho người ứng cử đó hay không. Các
nội dung trong Chương trình hành động thể hiện cam kết của người ứng cử về
các hành động mà người đó sẽ làm nếu được bầu nhằm đáp ứng các yêu cầu và
đề xuất của cử tri. Đây là một công cụ hiệu quả để giúp người ứng cử đạt được
mục tiêu thuyết phục cử tri bầu cho mình và trở thành một đại biểu dân cử.

Những thông tin cần có để xây dựng Chương trình hành động
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•

Thông tin về tình hình dân cư ở khu vực bầu cử như dân số, dân tộc, độ
tuổi, giới, lĩnh vực nghề nghiệp (cán bộ công chức, nông dân, kinh doanh,
doanh nghiệp nhà nước…);

•

Thông tin chung về khu vực bầu cử bao gồm các thông tin về tình hình
phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, đất đai, quản lý hành chính, lao động, đầu
tư, môi trường, an ninh;
Sẵn sàng để thành công
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Thông tin chung về thực trạng quản lý tại khu vực bầu cử bao gồm thu và
chi ngân sách hàng năm, nguồn thu, các chi phí…;

•

Nắm vững các quy định pháp lý về công việc của Quốc hội và Hội đồng
nhân dân, bao gồm các quy định pháp luật, các chính sách và nghị quyết
của nhà nước và của địa phương;

•

Thông tin về các vấn đề nóng mà cử tri gặp phải ở địa phương, các kiến
nghị mà cử tri đề đạt với chính quyền;

•

Thông tin về đánh giá của cử tri về tính hiệu quả của quản trị và hành
chính công tại địa phương;

•

Thông tin về chiến lược, các dự án quan trọng và kế hoạch mà cơ quan
chính quyền đang cân nhắc để triển khai nhằm giải quyết các vấn đề mà
cử tri nêu ra;

•

Thông tin về những vấn đề mà địa phương đang phải đối mặt liên quan
đến việc làm, an ninh, y tế, giáo dục của tất cả các cử tri thuộc mọi thành
phần xã hội khác nhau (nam giới, nữ giới, trẻ em, người già, người có việc
làm, người thất nghiệp, vị trí địa lý).

Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016

53

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

•

Nguồn thông tin
Để có được những thông tin cần thiết, người ứng cử cần biết mình phải gặp ai,
tiếp cận nguồn thông tin nào để lấy thông tin.
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Các thông tin cần có
Nguồn
Thông tin về tình hình Số liệu thống kê điều tra dân số và khảo sát hàng năm
dân cư của khu vực bầu http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=6
cử
Báo cáo thường niên của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân địa phương
Website của chính quyền địa phương
Website của Chính phủ và của các Bộ như:
Thực trạng phát triển
http://www.chinhphu.vn
kinh tế, kinh doanh, y
tế, giáo dục, các quan
http://www.moh.gov.vn
hệ xã hội
Để thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân, Chỉ số về
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã được thiết lập để đánh
giá mức độ cởi mở trong việc tiến hành các hoạt động kinh
doanh, quản lý kinh tế, cải cách thủ tục hành chính của chính
quyền 63 tỉnh thành phố ở Việt Nam.
Báo cáo PCI - http://pcivietnam.org
Số liệu PCI - http://pcivietnam.org/du-lieu-pci-c16.html

Tình hình tài chính của
khu vực bầu cử bao
gồm thu chi ngân sách
hàng năm, nguồn thu,
các loại chi phí
Các văn bản pháp luật
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Xã hội, Giáo dục và Y tế
Chỉ số phát triển giới của Tổng cục Thống kê
http://vietnaminfo.gso.gov.vn/vietnaminfo/libraries/aspx/
home.aspx
Hệ thống cơ sở dữ liệu do Nhóm Phát triển Liên Hợp Quốc
cung cấp cho phép bạn được duyệt, tải lên, xem và chia sẻ
các thông tin kinh tế - xã hội.
Báo cáo thường niên của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân địa phương
Website của chính quyền địa phương
Tại các buổi họp với lãnh đạo các cơ quan Đảng, Chính quyền,
các tổ chức xã hội ở địa phương (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam)
Cơ sở dữ liệu trực tuyến văn bản pháp luật Việt Nam
http://thuvienphapluat.vn/
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Thông tin về những vấn
đề mà địa phương đang
phải đối mặt liên quan
đến việc làm, an ninh,
y tế, giáo dục của tất cả
cử tri thuộc mọi tầng
lớp xã hội (nam giới,
nữ giới, trẻ em, người
già, người có việc làm,
người thất nghiệp, vị trí
địa lý)

Truy cập dữ liệu của từng tỉnh hoặc các báo cáo tại địa chỉ
http://papi.vn/en/documents-and-data-download.html
Phản hồi của Chính phủ Hội nghị gặp mặt các nhóm cử tri của địa phương (công nhân
đối với các vấn đề nóng nhà máy, nông dân, doanh nhân, cán bộ hưu trí, nhà giáo,
mà cử tri gặp phải
công chức, quân đội…)
Hội nghị tiếp xúc với các đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc Ủy
ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức quần chúng khác
Báo chí hoặc truyền hình
Website của Chính phủ và của các Bộ như:
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/
trangchu
http://www.moh.gov.vn/Pages/Home.aspx?attempt=1
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Báo cáo thường niên của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân địa phương
Website của chính quyền địa phương
Đài truyền hình, truyền thanh và báo chí địa phương
Các bài nghiên cứu, bài phân tích sẵn có
Các buổi họp với các nhóm cử tri của địa phương (công nhân
nhà máy, nông dân, doanh nhân, cán bộ hưu trí, nhà giáo,
công chức, quân đội…)
Các buổi họp với lãnh đạo các cơ quan Đảng, Chính quyền,
các tổ chức xã hội ở địa phương (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam)
Các buổi gặp với những người ứng cử khác
Các vấn đề nóng mà
Đài truyền hình, truyền thanh và báo chí địa phương
cử tri gặp phải ở địa
Hội nghị gặp mặt các nhóm cử tri của địa phương (công nhân
phương.
nhà máy, nông dân, doanh nhân, cán bộ hưu trí, nhà giáo,
công chức, quân đội…)
Báo cáo thường niên của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân địa phương
Website của chính quyền địa phương
Đánh giá của cử tri về
Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt
tính hiệu quả của quản Nam (PAPI) là chỉ số đo lường sự đánh giá và trải nghiệm của
trị và hành chính công người dân về hành chính công. Nội dung đánh giá của PAPI
dựa trên ba quá trình có tác động lẫn nhau, đó là: xây dựng
tại địa phương
chính sách, thực thi chính sách và giám sát việc cung ứng các
dịch vụ công. Cơ sở dữ liệu cho biết đánh giá một cách khách
quan về hoạt động quản trị của cơ quan công quyền dựa
trên nhãn quan của người dân. Dựa trên các trải nghiệm của
người dân, PAPI cung cấp hệ thống chỉ báo khách quan góp
phần đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh,
tạo động lực để lãnh đạo các cấp tại địa phương ngày càng
nâng cao hiệu quả quản lý của mình trong dài hạn.

Thu thập thông tin như thế nào
Thông tin trực tuyến
Rất nhiều thông tin nêu trên đây có thể tiếp cận trực tuyến. Hãy dành thời gian để
xem xét các thông tin trên trước khi gặp gỡ các bên liên quan.
Các báo cáo dưới dạng văn bản
Để thu thập được các báo cáo bằng văn bản, hãy tới hỏi Văn phòng Hội đồng
nhân dân tại địa phương. Các văn bản, các quy định về chính sách, pháp luật (hệ
thống văn bản pháp luật hiện hành …) từ trung ương đến địa phương; các tài liệu
liên quan đến hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Phân tích thông tin
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Sau khi thu thập thông tin, bạn sẽ có được các nguồn thông tin đa dạng, có thông
tin quan trọng và cả các thông tin không cần thiết. Một số thông tin có thể trái
ngược hoặc không chính xác. Bạn cần phải phân tích thông tin, xác định tính ưu
tiên của thông tin, phát triển thành quan điểm riêng của bạn.
Sau đây là các bước gợi ý cho bạn trong quá trình phân tích thông tin. Ngoài ra,
chúng tôi cũng đưa ra một số bảng biểu mà bạn có thể sử dụng để hỗ trợ quá
trình thu thập và phân tích thông tin.
Bước 1 – Xác định các bên liên quan khác nhau trong khu vực bầu cử
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•

Xác định các nhóm cử tri khác nhau trong khu vực bầu cử của bạn (ví dụ
nam và nữ quân nhân, doanh nhân, sinh viên, nông dân, bộ đội, công
nhân, người về hưu, cựu chiến binh…);

•

Lập danh sách tất cả các mối quan hệ (bao gồm nhóm, tổ chức, cá nhân)
sẽ có ảnh hưởng tới bạn khi bạn là một người ứng cử;

•

Hãy tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu và mong muốn của nhóm người, tổ
chức hay cá nhân đó trong khu vực bầu cử của mình.
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Bước 2 – Xác định các vấn đề và mối quan tâm chính của từng nhóm
•

Liệt kê những mối quan tâm chung và nhu cầu của từng nhóm là gì;

•

Xác định nội dung chi tiết của vấn đề;

•

Xác định nguyên nhân vấn đề;

•

Xác định xem mỗi nhóm kỳ vọng người đại biểu mà họ bầu ra sẽ làm gì
cho họ;

•

Hãy phân loại theo thứ tự ưu tiên dựa trên số lượng người mà vấn đề đó
có tác động đến, nội dung vấn đề và giải pháp để giải quyết vấn đề đó
là gì.

Bước 3 – Xác định các câu trả lời có thể đưa ra
Xác định xem Chính phủ, Hội đồng nhân dân hoặc Quốc hội có trách
nhiệm giải quyết vấn đề đó hay không;

•

Rà soát lại những gì mà Chính phủ (cơ quan hành chính và các đại biểu
dân cử) đã làm để giải quyết vấn đề cho đến nay;

•

Phân tích tính hiệu quả của các giải pháp do Chính phủ đưa ra và xem
điều gì còn có thể làm hoặc có cách nào khác để giải quyết vấn đề đó hay
không;

•

Có quan điểm riêng của bạn về các giải pháp mà bạn cho là tốt nhất để
giải quyết vấn đề được nêu ra ở trên.

Sử dụng các bảng sau đây để thu thập và quản lý thông tin; giúp xác định các vấn
đề quan trọng đối với cử tri và xếp loại tầm quan trọng của vấn đề theo thứ tự ưu
tiên; và các giải pháp của bạn.
Xác định các vấn đề đang được quan tâm và thứ tự ưu tiên của các vấn đề đó
Để xác định được thứ tự ưu tiên các vấn đề mà cử tri quan tâm trong khu vực bầu
cử của bạn, hãy điền vào bảng sau. Dựa trên tác động của vấn đề, tầm ảnh hưởng
của nhóm đối tượng mà nó tác động và trách nhiệm phải giải quyết vấn đề của
Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật, bạn hãy xếp loại
theo thứ tự ưu tiên của các vấn đề. Dựa trên phân tích sơ bộ, rà soát lại danh sách
các vấn đề quan trọng và lựa chọn các vấn đề quan trọng dựa trên các tiêu chí sau:
1. Vấn đề mà phần lớn cử tri trong khu vực bầu cử quan tâm
2. Vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng nhân dân hoặc Quốc hội phải
giải quyết
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•

Vấn đề đang được Nhóm người bị
quan tâm
tác động

Ví dụ. Có quá ít cơ
hội việc làm cho
thanh niên. Tỷ lệ
thất nghiệp trong
thanh niên cao.
Việc này dẫn tới tỷ
lệ tội phạm tăng
cao.

Thanh niên
(bao gồm cả
nam và nữ),
tất cả người
dân đều bị ảnh
hưởng bởi tội
phạm.

Tầm ảnh hưởng của
nhóm

Thanh niên chiếm tỷ lệ lớn
trong cư dân địa phương.
Do người già và trẻ em
phụ thuộc vào thanh niên
để được bảo vệ an toàn,
do vậy vấn đề này tác
động đến rất nhiều người
dân.

Khả năng giải
quyết vấn
Thứ
đề của Quốc
tự ưu
hội hoặc Hội
tiên
đồng nhân
dân
1
Hội đồng
nhân dân có
thể xác định
và tạo nguồn
việc làm mới
cho thanh
niên.
2
3
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Đưa ra ý kiến và giải pháp giải quyết vấn đề
Điều quan trọng là phải có ý kiến hoặc phản hồi về tất cả những vấn đề mà cử tri
quan tâm. Tuy nhiên, nội dung mà bạn sẽ đưa vào Chương trình hành động cần
phải là nội dung mà bạn cho rằng có mức độ ưu tiên cao nhất trong khu vực bầu
cử của bạn. Đó có thể là những vấn đề như ảnh hưởng của thay đổi khí hậu, các
mối quan hệ thương mại mới, xây dựng căn cứ quân sự, mở cửa khu vực mậu dịch
tự do, tăng thuế đối với hoạt động kinh doanh, di dời bệnh viện hoặc trường học,
đóng cửa hoặc mở cửa nhà máy. Đảm bảo là các giải pháp bạn nêu ra có lồng
ghép giới và xem xét điều kiện của các nhóm bị thiệt thòi. Điền nội dung vào bảng
sau đây dựa trên các vấn đề đã được xác định, bao gồm cả các cơ quan quản lý (cả
cơ quan hành chính và Hội đồng nhân dân hoặc Quốc hội) cho đến nay. Dựa vào
phân tích của bạn về thực trạng vấn đề, xác định giải pháp/phản hồi mà bạn cho
là tốt nhất đối với vấn đề là gì.
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Giải pháp hoặc
Các vấn đề có mức chuẩn bị của Chính
độ ưu tiên cao phủ đến thời điểm
hiện tại
Vấn đề hiện tại
Chính phủ không
Ví dụ: Một giáo
nhìn nhận vấn đề
viên phải phụ
này như là một vấn
trách quá nhiều
học sinh. Học sinh đề cần ưu tiên. Quy
không được giáo mô của lớp học
tăng 5% trong 10
viên hướng dẫn
năm qua.
một cách đầy đủ
trong giờ học.
Các vấn đề trong tương lai
Tới thời điểm hiện
Ví dụ: Kế hoạch
xây dựng đập thủy tại nhân dân địa
điện trên sông tại phương biết rất ít
thông tin về việc
địa phương vào
xây dựng này.
năm 2019.

Dự kiến giải pháp hoặc sự chuẩn bị của ứng
cử viên

Sử dụng tiền thu thuế của địa phương để
tuyển thêm giáo viên và xây dựng thêm lớp
học. Hiện tại trung bình mỗi giáo viên phải
phụ trách 45 học sinh. Lên kế hoạch giảm số
học sinh trong mỗi lớp học xuống chỉ còn 40
học sinh trong 3 năm tới và 35 học sinh trong
vòng 5 năm tới.

Xây dựng Chương trình hành động
Mục tiêu là viết một bản Chương trình hành động có sức ảnh hưởng để gây dựng
lòng tin của cử tri, từ đó nhận được phiếu bầu của cử tri. Thông qua việc trình bày
Chương trình hành động, người ứng cử phải thể hiện được mình là ai, mình có
khả năng gì, là người hiểu rõ nhu cầu của cử tri và là người đại biểu đáng tin cậy
và chăm chỉ của họ.

Cấu trúc của Chương trình hành động
Có ba phần chính trong một bản Chương trình hành động: phần mở đầu, nội
dung chính và phần kết luận.
Mở đầu
Ở phần mở đầu, hãy mô tả:
•

Bản thân bạn và gia đình bạn;

Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016

59

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tham vấn người dân để người dân nắm được
thông tin về kế hoạch xây dựng.
Sẽ đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về môi
trường.
Đảm bảo sẽ tạo việc làm cho người dân địa
phương liên quan đến việc xây dựng, bảo trì
và quản lý công trình.
Đảm bảo thu nhập từ việc bán điện sẽ được
sử dụng để xây trường học mới trong vòng 4
năm kể từ khi đập thủy điện được xây dựng.

•

Vị trí, chức danh công tác hiện nay và trước đây (kinh nghiệm làm việc);

•

Trình độ học vấn;

•

Công việc tình nguyện và hoạt động cộng đồng;

•

Đặc điểm của bạn và các điểm mạnh về tính cách;

•

Kiến thức của bạn về trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân
hoặc đại biểu Quốc hội;

•

Mong muốn được trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc đại biểu
Quốc hội;

•

Thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa bạn với tư cách là một người ứng cử với
cử tri của khu vực bầu cử đó.

Nội dung
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Trong phần nội dung chính của Chương trình hành động, hãy nêu các thông tin
sau đây dựa vào những thông tin mà bạn đã thu thập và phân tích trong khu vực
bầu cử về vấn đề đó.
•

Nêu những vấn đề ưu tiên mà cử tri địa phương quan tâm cũng như
những vấn đề sẽ xảy ra và sẽ có ảnh hưởng đến địa phương;

•

Hãy thể hiện kiến thức của bạn về vấn đề, các quan điểm khác nhau đối
với vấn đề, nhu cầu và khuyến nghị của cử tri;

•

Hãy chia sẻ về việc bạn sẽ giải quyết vấn đề như thế nào nếu như bạn
trúng cử;

•

Thể hiện năng lực giải quyết vấn đề của bạn.

Kết luận
Trong phần kết luận:
•

Hãy chứng minh tại sao cử tri nên bỏ phiếu cho bạn
ďď
ďď
ďď
ďď
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•

Nét tính cách mạnh mẽ;
Bằng chứng về cam kết của bạn đối với cử tri của khu vực bầu cử;
Năng lực đàm phán và vận động chính sách của bạn;
Cam kết của bạn về việc tạo ra sự thay đổi tích cực trong khu vực bầu
cử;
Cho thấy mong muốn của bạn được nhận sự ủng hộ từ phía cử tri;

•

Bày tỏ lời cảm ơn Ban Tổ chức cũng như đại biểu tham dự.
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Gợi ý

Mô tả trên đây là cấu trúc thông thường của một bản Chương trình hành động.
Tuy nhiên, với tư cách là một người ứng cử, bạn sẽ muốn thể hiện mình nổi trội và
được nhìn nhận như một ứng cử viên sáng giá. Vì vậy, mặc dù bạn vẫn có thể bám
theo kết cấu này, song chúng tôi đặc biệt khuyên bạn hãy xây dựng cho mình một
bản Chương trình hành động độc đáo và đáng nhớ. Hãy dành thời gian để thảo
luận về điểm mạnh trong tính cách của bạn, đưa ra bằng chứng về việc bạn có
kỹ năng trở thành nhà đàm phán xuất sắc như thế nào, chia sẻ các câu chuyện về
hiểu biết của bạn đối với vấn đề cử tri đặt ra. Hãy kết thúc bản Chương trình hành
động của bạn một cách thật mạnh mẽ và ấn tượng.
Ví dụ về những nội dung chính của một bản Chương trình hành động (đây
chỉ là một bản Chương trình hành động giả định)1
Tên: Nguyễn Mai Ly
Ngày sinh: 25/6/1973
Dân tộc: Sán Chay
Nơi sinh: xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG
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Chức vụ hiện tại: Phó phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội (2011 – nay)
Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
(2011 – nay) (2001 – 2011)
Trình độ chuyên môn: Cử nhân, Đại học Mở Hà Nội, chuyên ngành Quản
trị công
Thạc sĩ, Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, chuyên ngành lý luận chính trị,
nghiên cứu về “Quá trình đổi mới đã được tổ chức và triển khai thực hiện
như thế nào”
Kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội:
Gây quỹ cho trẻ em mồ côi tại địa phương (2009 – 2013)
Tổ chức ngày làm sạch môi trường cho các trường học tại địa phương (2013 -nay)
Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đây là
một trách nhiệm và vinh dự lớn lao của tôi. Tôi sẽ nâng cao năng lực và nỗ
lực hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình trở thành người đại diện
của nhân dân thông qua công việc hiện tại với tư cách là Phó Phòng của Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội. Tôi đã đại diện cho cơ quan mình tại các
Hội nghị quốc gia và quốc tế. Tôi có khả năng trình bày và đàm phán tốt. Tôi
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đã thể hiện những cam kết của mình với cử tri trong khu vực bầu cử này qua
6 năm thông qua các công việc tình nguyện, trước tiên là với trại trẻ mồ côi
Thụy Khuê và gần đây nhất là với các trường học tại địa phương. Qua những
hoạt động tình nguyện và công việc của tôi tại Sở Lao động, Thương binh
và Xã hội cũng như sự tham gia tích cực vào hoạt động của nhà chùa tại địa
phương, tôi đã có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với nhiều người dân. Với những
kinh nghiệm ấy, tôi đã hiểu rõ hơn về thực trạng và nhu cầu của giới trẻ, của
các cán bộ công chức và các cán bộ về hưu.
Nếu các quý vị bầu cho tôi trong kỳ bầu cử tới đây, tôi sẽ tập trung vào
những công việc như sau:
1. Tôi sẽ giữ liên lạc thường xuyên với người dân để nắm rõ tình hình và
lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của họ. Tôi sẽ thảo luận những kiến
nghị này trong các kỳ họp Quốc hội, cũng như chuyển đến các cơ quan
quản lý hữu quan. Tôi sẽ tích cực tham gia các phiên tranh luận tại
Quốc hội. Tôi sẽ gặp gỡ với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội
để nắm bắt những ý kiến cũng như phản hồi và thông tin lại cho cử tri.
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2. Tôi đặc biệt quan tâm tới vấn đề xây dựng công trình đập thủy điện và
tác động của nó tới cộng đồng của chúng ta. Đập thủy điện này có thể
là một cơ hội rất lớn cho chúng ta. Nó sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn
cho địa phương – nguồn thu có thể được sử dụng để xây thêm trường
học, thuê thêm giáo viên. Đập thủy điện cũng có thể tạo thêm công ăn
việc làm về xây dựng, bảo trì và quản lý công trình. Mặc dù đập thủy
điện có thể mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên nếu không cân nhắc suy
xét thấu đáo tới nhu cầu của người dân địa phương thì nó có thể có hại
cho địa phương của chúng ta. Tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng việc xây
dựng sẽ được thực hiện theo cách thức giảm thiểu các tác hại đối với
môi trường khu vực. Tôi cũng sẽ đảm bảo rằng nhân dân địa phương
sẽ được tuyển dụng làm nhân công xây dựng, duy tu bảo dưỡng công
trình đập thủy điện cũng như con đường mới dẫn đến đập. Điều quan
trọng hơn cả là tôi sẽ thương lượng để đảm bảo rằng nguồn thu từ
việc bán điện sẽ được dành cho sự phát triển của địa phương, đặc biệt
là xây thêm 2 ngôi trường mới.
3. Tôi đã nhiều lần được nghe phản ánh từ nhiều nhóm cư dân khác nhau
về băn khoăn đối với chất lượng giáo dục kém tại địa phương, những
mối lo cho trẻ em của địa phương không nhận được nền tảng giáo dục
cơ bản vì không có đủ giáo viên và không có đủ chỗ học. Với nguồn
thu từ đập thủy điện, tôi sẽ làm việc chặt chẽ với Phòng Giáo dục tại địa
phương để dành nguồn thu đó thuê thêm giáo viên giỏi và xây dựng
thêm trường học, mở rộng quy mô các trường học hiện có. Trẻ em là
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tương lai của chúng ta và không có chất lượng giáo dục tốt, chúng ta
sẽ không có được sự tăng trưởng và phát triển ở địa phương mình.
4. Là người dân tộc thiểu số, sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, tôi có thể
dùng các kinh nghiệm làm việc của mình để phối hợp với đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh đề xuất các chính sách đầu tư cho dân tộc thiểu số
ở những vùng nông thôn nhằm nâng cao điều kiện sống, đặc biệt là
tập trung hơn nữa vào hạ tầng cơ sở của nông thôn như giao thông,
thủy lợi, điện lưới, trường học, chăm sóc y tế…
Tôi sẽ nguyện cống hiến hết mình để phục vụ cho người dân huyện Sơn
Dương. Tôi có hiểu biết và niềm tin vào người dân địa phương, có nhiệt huyết
và ý chí để cải thiện cuộc sống cộng đồng của chúng ta. Tôi có tính cách
mạnh mẽ để có thể trở thành một đại biểu có trách nhiệm và tích cực. Nếu
các cử tri bầu cho tôi trở thành một đại biểu của cử tri, tôi sẽ làm việc không
biết mệt mỏi để đảm bảo rằng địa phương của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển
và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đồng dân cư thịnh vượng.

Kết luận
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Bắt đầu thu thập thông tin, xác định sớm các vấn đề và nguyện vọng của cử tri
đơn vị bầu cử của mình đề xuất – có thể là trước cả khi công bố danh sách người
ứng cử chính thức – là rất quan trọng. Chỉ hứa hẹn những gì mà bạn sẽ có thể giữ
lời. Hãy cảm thấy thoải mái trong quá trình tìm hiểu những vấn đề quan trọng,
ảnh hưởng của những vấn đề đó đối với nhân dân địa phương, đề xuất những
sáng kiến và chịu trách nhiệm về những giải pháp bạn nêu ra để giải quyết vấn đề.
Giờ đây khi bạn đã lập được một bản Chương trình hành động và đưa ra những
thông điệp cốt lõi để chuyển tới các cử tri, phần tiếp theo sẽ giúp bạn chuẩn bị
cho công tác tiếp xúc với cử tri.
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Ngày.................................................
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Trong phần này, các bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng về:
Kiến thức
•

Mục tiêu và cách thức tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri

•

Các bước chuẩn bị trình bày Chương trình hành động

Kỹ năng:
•

Nói chuyện và trình bày trước công chúng

•

Trả lời chất vấn

Sự tự tin:
•

Tự tin khi nói chuyện trước công chúng

•

Tự tin khi giới thiệu về bản thân
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Tầm quan trọng của việc trình bày Chương trình hành động
Khi người ứng cử đã được lựa chọn để tham gia tranh cử, Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc sẽ tổ chức Hội nghị cho tất cả những người ứng cử được trình
bày trước đại diện các tầng lớp nhân dân. Thông thường những người được mời
tham dự Hội nghị là đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cử tri tại địa phương.
Hội nghị được tổ chức sau ba lần hiệp thương và trước trước ngày bầu cử. Đây là
một trong những phần quan trọng nhất của quy trình bầu cử vì đây là cơ hội để
người ứng cử trình bày trực tiếp trước cử tri ở đơn vị bầu ra mình và thể hiện cho
cử tri thấy mình là ứng cử viên tốt nhất. Tại cuộc họp, sẽ có một cuộc bỏ phiếu tín
nhiệm về việc ứng cử của bạn. Do vậy điều đặc biệt quan trọng là thông điệp của
bạn đưa ra phải thật rõ ràng, việc trình bày của bạn thật thuyết phục, dễ nhớ và
bạn sẽ để lại một ấn tượng tốt đẹp về những gì bạn có thể làm với tư cách là một
đại biểu. Cử tri có hiểu hết thông điệp mà bạn gửi gắm hay không phụ thuộc vào
kỹ năng trình bày của bạn.

Những chuẩn bị cần thiết trước Hội nghị tiếp xúc cử tri
Cần dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình bày của bạn. Một phần trình
bày tốt sẽ tăng sự tự tin của bạn; đảm bảo cho thông điệp của bạn được cử tri nắm
bắt rõ ràng và bạn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp. Dưới đây là danh sách gợi ý các việc
cần làm để chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc cử tri.
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Tìm hiểu về Hội nghị
Để chuẩn bị cho Hội nghị, cần tìm hiểu những thông tin sau:
Chương trình Hội nghị;

•

Thời gian và thời lượng tổ chức Hội nghị;

•

Thời lượng trình bày;

•

Thời lượng cho phần hỏi đáp;

•

Thứ tự các bài trình bày của ứng cử viên và bạn xếp thứ mấy;

•

Có những người ứng cử nào (và bao nhiêu người) sẽ cùng tham gia vào Hội
nghị;

•

Địa điểm tổ chức;

•

Khoảng cách từ cơ quan hoặc nhà bạn tới địa điểm tổ chức Hội nghị;

•

Xác định đường đi thuận tiện nhất tới Hội nghị;

•

Phương tiện và tài liệu hỗ trợ đã được chuẩn bị sẵn sàng;

•

Độ lớn của khán phòng;

•

Có microphone ở đó không;

•

Các ứng cử viên sẽ đứng hay ngồi khi trình bày;

•

Có bục đứng ở đó không;

•

Cơ quan truyền thông nào sẽ có mặt tại Hội nghị;

•

Liệu tất cả các ứng cử viên đều diễn thuyết trực tiếp hay họ sẽ trình bày
Chương trình hành động bằng Power Point?
Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
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•

Thông thường Mặt trận Tổ quốc sẽ tổ chức ít nhất 10 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho bầu
cử đại biểu Quốc hội, ít nhất 5 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho bầu cử Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh và ít nhất 3 Hội nghị cho bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã.
Thành phần tham dự Hội nghị thường thông thường bao gồm đại diện của Mặt
trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân; Hội đồng nhân dân, Ủy ban Bầu cử, tổ chức giới
thiệu người ứng cử, các ứng cử viên khác và cử tri. Cơ quan truyền thông cũng
được mời trong đó có cơ quan phụ trách website về bầu cử các cấp, báo chí và
truyền hình địa phương.
Thông thường, Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện theo
trình tự sau:
a) Phát biểu khai mạc;
b) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì Hội nghị tiếp
xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử của mỗi người ứng cử;
c) Từng người ứng cử sẽ báo cáo với cử tri về chương trình hành động của
mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
d) Cử tri sẽ bày tỏ ý kiến và nguyện vọng đối với người ứng cử. Người ứng
cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở về những nội dung cùng
quan tâm;
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e) Người chủ trì Hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc Hội nghị.

Hiểu rõ về cử tri tại khu vực bầu cử của bạn, những người sẽ tham dự Hội nghị
tiếp xúc cử tri
Xác định ai sẽ tham dự Hội nghị rất quan trọng. Việc này có thể được thực hiện
qua trao đổi với người tổ chức Hội nghị của Mặt trận Tổ quốc và hỏi trực tiếp ai sẽ
(hoặc đã) được mời. Ngoài ra, có thể trao đổi với các ứng cử viên của khóa bầu cử
trước đó để biết được thành phần tham dự Hội nghị cử tri trước đây. Các thành
phần cử tri được mời bao gồm đại biểu Hội đồng nhân dân đương nhiệm, đại biểu
Ủy ban nhân dân đương nhiệm, đại diện các tổ chức dân vận, đại diện từ các cơ
quan chính quyền khác nhau. Có thể có cả đại diện của các tầng lớp có các mối
quan tâm khác nhau như doanh nhân, nông dân, thanh niên.
Tìm hiểu vấn đề nào mà các đại biểu tham dự Hội nghị đang đặc biệt quan tâm.
Những vấn đề này có thể trùng hoặc không trùng với những vấn đề chung mà
cộng đồng lớn hơn đang quan tâm. Thường thì đại biểu tham dự Hội nghị sẽ
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về những vấn đề thời sự mà Hội đồng nhân dân đang quan tâm và các quan điểm
khác nhau về vấn đề đó.
Hãy điều chỉnh bài trình bày của bạn cho phù hợp với người nghe. Người nghe
sẽ muốn được bạn quan tâm và liên hệ một cách cụ thể, do vậy bạn cần phải cố
gắng nói trúng vào nguyện vọng của họ, tuy nhiên cũng phải cho họ thấy rằng
bạn hiểu và quan tâm tới các nguyện vọng cũng như quan điểm của tất cả người
dân nói chung. Để điều chỉnh bài trình bày của bạn, bạn cần phải xem xét cách
thức trình bày hiệu quả nhất với các nhóm người nghe.

Chuẩn bị các câu hỏi mà cử tri có thể đặt ra trong phần hỏi đáp
Trên cơ sở những thông tin bạn đã thu thập được và Chương trình hành động của
bạn, hãy xác định các câu hỏi mà cử tri có thể đặt ra. Câu hỏi có thể liên quan đến
những vấn đề mà cử tri quan tâm, hoặc cũng có thể là những câu hỏi nhằm thử
thách ứng cử viên để xem khả năng giải quyết vấn đề của bạn như thế nào, bạn
đã giải quyết vấn đề ở nơi làm việc của bạn ra sao, và các câu hỏi về gia đình, các
quan hệ xã hội của người ứng cử.

Chuẩn bị danh thiếp
Cần phải chuẩn bị sẵn danh thiếp trước khi diễn ra bầu cử. Danh thiếp phải in tên
đầy đủ, chức danh hiện tại, địa chỉ liên hệ và có thể cả ảnh của bạn. Bạn cũng có
thể in thêm thông tin “là người ứng cử đại biểu của Quận X”.

Chuẩn bị tiểu sử

Chuẩn bị tài liệu Chương trình hành động dạng văn bản
Mặc dù việc này trước đây không phổ biến, song bạn có thể chuẩn bị bản in
Chương trình hành động dài khoảng 1 đến 2 trang để phân phát hoặc ít nhất là
sẵn có cho những ai quan tâm trong Hội nghị. Hãy đảm bảo rằng bản Chương
trình thực sự chính xác, không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, có đính kèm ảnh và
địa chỉ liên hệ của bạn, ngắn gọn và xúc tích.
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CHUẨN BỊ CHO HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ
TRI VÀ KỸ NĂNG TRÌNH BÀY CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Người tổ chức Hội nghị sẽ đọc tiểu sử của tất cả các ứng cử viên trong phần đầu
của Hội nghị. Để đảm bảo rằng thông tin trong tiểu sử là chính xác, hãy viết sẵn
tiểu sử và gửi cho Ban Tổ chức hội nghị trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu. Hãy
đảm bảo rằng trong tiểu sử đã ghi rõ số năm kinh nghiệm công tác của bạn ở vị trí
hiện tại và chức danh bạn đang nắm giữ là gì. Bổ sung các công việc tình nguyện
bạn đã làm, các sở thích và mối quan tâm của bạn.

Mời những người ủng hộ bạn tham dự Hội nghị
Có một số bạn bè và người ủng hộ trong số khán giả cũng là một cách để bạn tự tin hơn.
Hãy đề nghị một số đồng nghiệp ủng hộ bạn tham dự Hội nghị để bạn không cảm thấy
cô đơn và cảm thấy mình được ủng hộ.

Luyện tập để nâng cao sự tự tin của bạn
Bạn cần luyện tập việc trình bày Chương trình hành động của mình sao cho bạn
có thể trình bày nó một cách tự tin. Càng luyện tập nhiều thì bạn sẽ càng trình bày
trôi chảy, bạn có thể nhớ kỹ nội dung và các điểm quan trọng trong bài trình bày
của mình. Bạn có thể luyện tập theo các cách sau đây:
•

Trình bày toàn bộ Chương trình hành động của bạn trước bạn bè và gia
đình, lắng nghe ý kiến góp ý của họ nhằm cải thiện kỹ năng trình bày
cũng như nội dung và sự rõ ràng của bài trình bày đó;

•

Trình bày trước gương để tự nhìn thấy phong cách, biểu đạt gương mặt,
động tác tay và cử chỉ cơ thể;

•

Sử dụng máy quay để ghi lại phần trình bày, sau đó xem lại để cải thiện về
giọng nói, tốc độ, nhịp điệu và những chỗ bạn muốn nhấn mạnh.

CHUẨN BỊ CHO HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ
TRI VÀ KỸ NĂNG TRÌNH BÀY CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Luyện tập cách trả lời câu hỏi. Cách tiếp nhận các câu hỏi chất vấn từ cử tri hoặc
truyền thông là một nghệ thuật và có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong con mắt
đánh giá của cử tri. Phần hỏi và đáp là thời gian bạn sẽ bị quan sát đánh giá về
năng lực, xem xét liệu bạn có nhận thức và hiểu cặn kẽ nhiều vấn đề hay không,
tác phong của bạn trước nhân dân như thế nào. Bạn có thể luyện tập bằng các
cách sau đây:
•

Viết ra một số câu hỏi mà bạn dự kiến liên quan tới các vấn đề xã hội, kinh
tế, y tế, giáo dục, quản lý tài chính, quản lý khu vực công, an ninh tại tất
cả các cấp (xã, huyện, quốc gia). Cho các câu hỏi vào một cái hộp và bốc
thăm một câu, đọc to và sau đó trả lời câu hỏi;

•

Nhờ đồng nghiệp đóng vai khán giả và hỏi bạn các câu hỏi trong phạm
vi rộng;

•

Viết ra những điểm chính mà bạn muốn nhấn mạnh trong các vấn đề
khác nhau. Sau đó luyện tập nói tất cả những điểm quan trọng khi bạn trả
lời những câu hỏi đó.

Luyện tập tự giới thiệu về bản thân. Bạn cần tập trung luyện tập trình bày
Chương trình hành động, tuy nhiên nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi giới
thiệu về bản thân với những người lạ, bạn cũng có thể cần luyện tập thêm việc tự
giới thiệu về bản thân mình. Hội nghị tiếp xúc cử tri là cơ hội tốt cho bạn được gặp
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nhau. Để luyện tập tự giới thiệu về bản thân, bạn có thể làm theo các cách sau:
•

•
•

•

Viết ra giấy phần giới thiệu về bản thân và xác định bạn muốn chia sẻ
những gì về công việc hiện tại và công việc trước đây, tại sao bạn tham
gia ứng cử trong khóa bầu cử lần này và vấn đề quan trọng nhất mà bạn
muốn giải quyết nếu trúng cử là gì;
Nhờ đồng nghiệp và bạn bè của bạn giúp đỡ bằng cách đóng giả làm
người lạ và bạn phải tiến tới chỗ họ và sau đó giới thiệu về bản thân;
Chuẩn bị cho những phần giới thiệu “khó” bằng cách viết ra nội dung bạn
sẽ nói hoặc tưởng tượng trong đầu. Một phần giới thiệu “khó” nghĩa là
giới thiệu với một người nào đó mà bạn cảm thấy khó xử hoặc e ngại theo
một số cách thức nào đó. Thường chúng ta sẽ xấu hổ khi phải trao đổi với
một người như vậy. Hoặc nếu chúng ta có cơ hội để giới thiệu về bản thân
với người này thì chúng ta cũng không thể làm điều đó một cách thông
minh và hiệu quả;
Chuẩn bị cho phần giới thiệu hoặc trao đổi đi lệch chủ đề. Mục đích của
việc trao đổi trong Hội nghị này là để lại ấn tượng với người dân rằng bạn
sẽ trở thành một đại biểu có năng lực, có khả năng đóng góp một cách
hiệu quả vào việc quản lý đối với địa phương của bạn. Nếu cuộc đối thoại
đi lệch ra ngoài mục đích đó thì bạn cần phải lái lại chủ đề quay về mục
đích chính. Ví dụ, nếu cuộc đối thoại xoay sang khai thác đời tư của bạn,
bạn mặc gì, hoặc các hoạt động cá nhân của bạn thì hãy chuyển chủ đề
quay trở về những vấn đề chính mà bạn muốn đề cập với tư cách một đại
biểu hoặc năng lực đại biểu của bạn một cách lịch sự. Hãy luyện tập với
bạn bè để kiểm tra khả năng lái nội dung đối thoại một cách lịch sự của
bạn tốt đến mức nào;
CHUẨN BỊ CHO HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ
TRI VÀ KỸ NĂNG TRÌNH BÀY CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kinh nghiệm tiếp xúc cử tri
“Buổi họp tiếp xúc cử tri hôm đó thời tiết rất nóng, lại tổ chức tại một hội trường
lợp mái tôn, mọi người phải ngồi khoảng 4 tiếng liên tục nghe các ứng cử viên
trình bày chương trình hành động nên cả ứng cử viên và các cử tri đều không
tránh khỏi mệt mỏi. Sau khi buổi họp cử tri kết thúc, một bác nông dân đi chân
đất, dắt xe đạp tới gặp tôi và nói “Tôi sẽ bầu cho cô vì nóng bức như vậy mà cô
vẫn tỉnh táo, vui vẻ, không tỏ ra mệt mỏi”. Một chi tiết nhỏ như vậy cho thấy
thái độ của ứng cử viên trong buổi tiếp xúc cử tri là rất quan trọng, cử tri không
chỉ dựa vào nội dung chương trình hành động mà còn dựa vào thái độ của các
ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri để đánh giá về ứng cử viên đó”.
Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Đại biểu Quốc hội khóa XI, Nguyên Tổng Biên tập
báo Người Lao động
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Tin vào bản thân
Có thể bạn cảm thấy khó khăn khi đứng trước đám đông và phát biểu ý kiến
của mình, trả lời câu hỏi của rất nhiều người nhưng bạn hãy tự tin rằng mình
có thể làm được. Bạn cần phải tin vào bản thân mình và hãy nghĩ rằng bạn đã
vận dụng tất cả các kiến thức, kinh nghiệm mình có vào quá trình vận động
bầu cử để trở thành đại biểu dân cử. Bạn đã có rất nhiều kỹ năng và bây giờ là
lúc để thực hành chúng. Bạn cần phải tin vào bản thân và tin vào khả năng của
mình, hãy thể hiện khả năng của bạn một cách tự tin.

Trong quá trình diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri
Bạn sẽ bị quan sát và đánh giá ngay từ thời điểm bạn bước chân vào phòng họp.
Vì vậy bạn nên bước vào phòng họp một cách thật tự tin. Giới thiệu bản thân với
Ban Tổ chức, các ứng cử viên khác và tới các cử tri. Giới thiệu bản thân trước truyền
thông như truyền hình và các phóng viên báo chí. Nói với họ rằng bạn sẵn sàng
trả lời phỏng vấn sau khi Hội nghị kết thúc.
Hãy lắng nghe chăm chú khi các ứng cử viên khác phát biểu. Hãy bắt tay khi họ
kết thúc phần trình bày của mình. Trình bày bản Chương trình hành động của
mình một cách thật tự tin. Kết thúc phần trình bày một cách mạnh mẽ và độc đáo
sao cho những người tham dự Hội nghị sẽ nhớ về bạn.

Kỹ năng trình bày
Quan tâm tới việc tạo ấn tượng ban đầu
CHUẨN BỊ CHO HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ
TRI VÀ KỸ NĂNG TRÌNH BÀY CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG

•

Hình ảnh đầu tiên của người ứng cử rất quan trọng đối với cử tri. Bạn cần
phải để lại ấn tượng tốt đẹp trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị và đặc
biệt khi bạn trình bày trên sân khấu. Nữ giới thường bị đánh giá khắt khe
hơn về diện mạo bên ngoài so với nam giới. Hãy lựa chọn trang phục và
phụ kiện không gây phân tán sự chú ý của khán giả. Hãy bớt căng thẳng
và tỏ ra tự tin. Thể hiện điều đó bằng việc nhìn thẳng vào cử tọa, hít thở
chậm rãi, nắm hai tay vào nhau hoặc áp tay vào bên hông.

Kỹ thuật trình bày
•
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•

lược ngay từ đầu;
•

Hãy nói to và tự tin. Nói chậm và rõ ràng;

•

Giọng nói mạnh mẽ, tự tin trong suốt quá trình trình bày;

•

Duy trì tiếp xúc bằng mắt với cử tọa;

•

Luôn tươi cười;

•

Chuyển động một cách tự nhiên;

•

Sử dụng tay để nhấn mạnh vào một số điểm nhưng lưu ý không thái quá;

•

Tránh có những hành động gây phân tán sự chú ý như kéo áo, lấy tay che
miệng, vuốt tóc;

•

Khi bạn quên một nội dung nào đó, hãy giữ bình tĩnh và nhìn lướt qua bản
tóm lược mà bạn đã chuẩn bị;

•

Tận dụng thời gian của mình. Ban Tổ chức sẽ thông báo cho bạn về thời
gian trình bày. Hãy lưu ý để luôn đảm bảo thời lượng và cũng tận dụng
được hết khoảng thời gian dành cho bạn;

•

Tắt điện thoại di động.

Phân phát bản Chương trình hành động
•

Nếu Ban Tổ chức cho phép, hãy chuẩn bị sẵn một số bản Chương trình
hành động để phân phát cho cử tọa trước hoặc sau bài trình bày của bạn.

Kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi
Kỹ năng lắng nghe

Kỹ năng trả lời
Mở đầu bằng việc cảm ơn người đã đặt câu hỏi. Trả lời ngắn gọn, rõ ràng và tập
trung vào nội dung hỏi. Lựa chọn những vấn đề mà bạn nắm rõ và tự tin để trả lời.
Trả lời những câu hỏi dễ trước và các câu khó sau. Trả lời các câu hỏi với nội dung
tương tự nhau cùng một lúc.
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Trình bày Chương trình hành động đã khó nhưng trả lời các câu hỏi của cử tri có
thể còn khó hơn bởi vì bạn không biết được cử tri sẽ hỏi cái gì. Đối với phần lớn
các ứng cử viên, phần Hỏi và Đáp là phần căng thẳng nhất. Đó là lý do vì sao bạn
phải giữ bình tĩnh và không để lộ việc bạn đang bồn chồn lo lắng. Khi nghe câu
hỏi, hãy ghi lại nội dung câu hỏi. Nhóm các câu hỏi có cùng chủ đề với nhau sẽ
giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chuẩn bị câu trả lời.

Nếu gặp phải những câu hỏi mà bạn không hiểu rõ hoặc câu hỏi nhạy cảm, bạn có
thể yêu cầu người đặt câu hỏi nhắc lại hoặc làm rõ câu hỏi. Nếu bạn không thể trả
lời câu hỏi, hãy nói rằng bạn cũng quan tâm tới vấn đề này và muốn biết rõ hơn
về vấn đề. Trả lời rằng bạn sẽ xem xét vấn đề kỹ hơn và trả lời sau.
Đừng hứa hẹn điều gì mà bạn không thể giữ lời – cả trong chương trình hành
động cũng như trong quá trình Hỏi và Đáp.

Sau khi kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri
Tiếp tục giới thiệu bản thân và giao lưu với những người tham dự Hội nghị. Sẵn
sàng trả lời phỏng vấn của phóng viên và chia sẻ với phóng viên các bản chương
trình hành động mà bạn đã chuẩn bị. Gặp gỡ những người đã đặt câu hỏi và trực
tiếp trao đổi với họ về các vấn đề quan trọng đã được nêu ra.

Kết luận

CÁCH THỨC LÀM VIỆC VỚI
TRUYỀN THÔNG

Hội nghị tiếp xúc cử tri là một trong số các thời điểm quan trọng nhất trong quá
trình bầu cử. Chuẩn bị kỹ lưỡng những nội dung quan trọng cũng như các kỹ năng
và sự tự tin sẽ giúp bạn có được một Hội nghị tiếp xúc cử tri thành công. Hãy thừa
nhận và chấp nhận việc bạn có thể mắc một vài sai lầm lớn nhỏ, song tất cả các ứng
cử viên khác cũng có thể mắc sai lầm. Hãy tận hưởng những ngày tháng sôi động
này với một loạt các sự kiện như Hội nghị tiếp xúc cử tri, gặp gỡ với cử tri, tìm hiểu
về hệ thống chính trị và quy trình bầu cử, và quan trọng nhất là tìm hiều kỹ về khu
vực bầu cử cũng như các cử tri tại khu vực này.
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Trong phần này, ứng cử viên tiềm năng sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng
và sự tự tin về các vấn đề sau:
Kiến thức
•

Các quy định chính thức liên quan đến người ứng cử, truyền thông
và chiến dịch bầu cử

•

Tại sao tiếp xúc với truyền thông lại quan trọng cho chiến dịch
tranh cử của bạn

Kỹ năng
•

Chuẩn bị một cuộc phỏng vấn như thế nào

•

Trả lời các câu hỏi phỏng vấn như thế nào

•

Hỗ trợ phóng viên tiến hành một cuộc phỏng vấn không thiên vị
(khách quan) như thế nào

Sự tự tin
•

Tự tin tiếp xúc với các phóng viên truyền thông

•

Tự tin khi tham gia các loại phỏng vấn truyền thông khác nhau

Người ứng cử và truyền thông
Tại sao việc phối hợp tích cực với truyền thông lại quan trọng với bạn?

CÁCH THỨC LÀM VIỆC VỚI
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Mục tiêu của chiến dịch tranh cử là nhằm quảng bá bản thân bạn với tư cách là một
người ứng cử, thuyết phục cử tri rằng bạn sẽ trở thành đại biểu tốt nhất tại khu vực
dân cư của bạn. Một trong số các phương pháp hiệu quả để tiến hành chiến dịch
vận động bầu cử chính là sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng để phát đi
các thông điệp của bạn.

Bạn phối hợp với truyền thông như thế nào?
Theo quy định tại Chương VI của Luật Bầu cử, các cơ quan báo chí ở trung ương
có trách nhiệm đưa tin về tình hình vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Các
cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp
xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân và việc vận động bầu cử ở địa phương.
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bầu cử trong phạm vi cả nước; Ủy ban Bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện công tác
thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử ở địa phương.
Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành
động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng
vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên
trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trình bày với cử tri về dự kiến chương
trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân khi tiếp
xúc cử tri, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương
và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban Bầu cử (nếu có).
Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý
trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải
nội dung vận động bầu cử.
Theo các quy định của pháp luật, người ứng cử không có quyền trực tiếp yêu cầu
báo chí hoặc đài truyền hình tiến hành phỏng vấn. Ngược lại, cơ quan thông tấn
sẽ tiếp cận bạn với tư cách là một ứng cử viên để thu xếp một cuộc phỏng vấn.

Các chính sách liên quan đến vận động bầu cử thông qua phương tiện truyền thông
đại chúng
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân
dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc
hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tổ chức
hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Ủy
ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc cùng cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 66 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân).

Với tư cách là một người ứng cử, bạn được phép tiến hành vận động bầu cử kể
từ ngày công bố danh sách những người ứng cử cho đến trước khi bầu cử 24 giờ.
Chương VI Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân
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Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý
trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng
tải nội dung vận động bầu cử.

gồm tất cả các Điều khoản liên quan tới việc tuyên truyền vận động bầu cử và
quan hệ với cơ quan truyền thông của người ứng cử. Để nắm vững các quy định
về vận động và tuyên truyền bầu cử, xem thêm Chương VI Luật Bầu cử Đại biểu
Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân.
Hành vi nào bị cấm trong quá trình vận động bầu cử?
•

Không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp
và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân khác;

•

Không được lạm dụng uy tín, chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện
thông tin đại chúng trong vận động bầu cử;

•

Không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở
trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình;

•

Không được sử dụng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc
cử tri.

Một số cách thức mà các ứng cử viên nữ có thể phối hợp với truyền thông
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Một số báo cáo cho thấy có khuynh hướng và niềm tin đối với các ứng cử viên
nam, cho rằng họ là những “nhà lãnh đạo bẩm sinh” và nữ giới không phải là lãnh
đạo. Do suy nghĩ như vậy nên các phóng viên sẽ có xu hướng hỏi các câu hỏi khác
nhau giữa người ứng cử là nam giới so với nữ giới và sẽ thiết kế bài báo truyền
thông của họ khác nhau, có những trường hợp khắc họa chân dung ứng cử viên
nữ như là “ứng cử viên kém quan trọng hơn”, chỉ hiểu biết về những vấn đề “của
phụ nữ”, không thể tranh luận hoặc biện luận một cách hiệu quả như nam giới.
Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ những quan điểm thành kiến này và chuẩn bị
tinh thần đương đầu với những thành kiến đó một cách trực tiếp với phóng viên.
Trong suốt quá trình vận động bầu cử, có một số ít phóng viên sẽ chỉ tập trung
vào thực tế bạn là phụ nữ và có thể nêu ra những câu hỏi mang tính định kiến tiêu
cực về giới trong bài viết của mình. Ví dụ, phóng viên có thể hỏi một ứng cử viên
nữ như bạn về cảm giác khi bạn nuôi con bằng sữa mẹ, nghỉ thai sản hoặc nạo
phá thai. Họ cũng có thể hỏi bạn các câu hỏi về chồng con, gia đình chồng, chồng
bạn cảm thấy thế nào về việc bạn sẽ trở thành một đại biểu. Họ cũng có thể hỏi
bạn hoặc viết bài về quần áo, kiểu tóc hoặc trang điểm của bạn. Nếu phóng viên
bắt đầu đưa ra những câu hỏi trực tiếp về những vấn đề này, bạn hãy lái nội dung
phỏng vấn tập trung vào những vấn đề mà bạn cảm thấy quan trọng trong địa
phương của mình và các giải pháp của bạn đối với những vấn đề ấy. Hãy đưa ra
cho phóng viên các thông tin về kinh nghiệm làm việc của bạn, những mặt mạnh
trong tính cách, năng lực và kỹ năng của bạn để trở thành một đại biểu hiệu quả.
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Phỏng vấn trên truyền hình và báo chí
Các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và báo chí đều tuân theo những quy tắc giống
nhau. Dưới đây là những bước cơ bản cho các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và
báo chí:

Các bước chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn
Bước 1 – Thu thập các thông tin cơ bản:
Tên và phong cách của phóng viên;

•

Rà soát các bài báo hoặc các cuộc phỏng vấn mà phóng viên đó đã thực
hiện;

•

Tìm hiểu về các vấn đề mà phóng viên đó phụ trách;

•

Thời gian và địa điểm phỏng vấn;

•

Thời lượng cuộc phỏng vấn;

•

Các câu hỏi có thể đặt ra;

•

Địa điểm phỏng vấn diễn ra trong phòng thu/trường quay, tại văn phòng,
trên đường phố hay tại sự kiện;

•

Đó là loại phỏng vấn một người hay phỏng vấn theo nhóm;

•

Cuộc phỏng vấn có phải là một phần của chương trình khác dài hơn
không? Nếu vậy thì những phần khác của chương trình ấy là gì và người
nào khác sẽ được phỏng vấn? Những người ứng cử khác có được phỏng
vấn trong chương trình đó không;

•

Khán giả/độc giả chính của chương trình truyền hình đó/bài báo đó là ai;

•

Có chụp hình tại buổi phỏng vấn đó hay không?
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•

Bước 2 – Chuẩn bị câu trả lời
•

Câu hỏi và câu trả lời của bạn nhìn chung sẽ tập trung vào nội dung bản
Chương trình hành động và những gì bạn đề xuất thực hiện và giải quyết
với tư cách là một đại biểu dân cử. Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị trước
nhiều dạng câu hỏi. Bạn hãy đọc báo chí địa phương, xem tin tức về địa
phương, trao đổi với các cán bộ của cơ quan chính quyền địa phương để
hiểu đúng về tình hình hiện tại của các vấn đề người dân đang quan tâm.

•

Viết ngắn gọn câu trả lời ra giấy. Hãy đảm bảo câu trả lời của bạn là đúng
sự thật, có yếu tố đổi mới, sáng tạo, thể hiện kiến thức của bạn về vấn đề
và sự quan tâm của bạn đối với vấn đề đó.

•

Câu trả lời phải ngắn gọn súc tích và đưa ra thông điệp rõ ràng để người
nghe có thể hiểu được. Nếu là câu trả lời dài, bạn có thể chia nó thành 2
hay 3 đoạn. Ví dụ, bạn có thể nói “có 3 bước chính để giải quyết vấn đề này,
việc đầu tiên và quan trọng nhất là....thứ hai là.....và thứ ba là....”. Có những
đoạn ngắt sẽ giúp người nghe nhớ được câu trả lời của bạn.
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Bước 3 – Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ
•

Trước buổi phỏng vấn, hãy chuẩn bị danh thiếp để đưa cho phóng viên.
Điều này để đảm bảo rằng phóng viên sẽ có thông tin chính xác về chức
danh công việc, địa chỉ và phương thức liên lạc của bạn.

•

Hãy chuẩn bị sẵn một bản Chương trình hành động. Bạn có thể đưa cho
phóng viên tài liệu này để họ có thêm thông tin về bạn. Bạn có thể chuyển
cho phóng viên từ vài ngày trước khi diễn ra buổi phỏng vấn để họ nắm
được thông tin cần thiết, từ đó định hình sẵn câu hỏi. Hoặc bạn có thể đưa
cho phóng viên sau khi kết thúc phỏng vấn để giúp phóng viên có tư liệu
viết bài.

•

Chuẩn bị câu trả lời cụ thể về ba nội dung:
ďď Những nét tính cách nào của bạn là cần thiết cho một người đại biểu xuất
sắc;
ďď Những vấn đề mà bạn đặt trọng tâm vào việc giải quyết;
ďď Mong muốn của bạn tạo ra một sự thay đổi tích cực và cách bạn làm
điều đó.

Bước 4 – Luyện tập
•

80

Luyện tập trả lời các câu hỏi khác nhau với bạn bè hoặc trước một máy
quay video, tập trả lời các câu hỏi khác nhau.
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Bước 5 – Chuẩn bị cho diện mạo bên ngoài
•

Chắc là bạn không muốn trang phục, trang điểm, phụ kiện hoặc đầu tóc
của bạn làm xao lãng sự chú ý của người xem. Vậy hãy ăn mặc đơn giản
hoặc mặc vest;

•

Chuẩn bị trang phục bạn định mặc từ vài ngày trước và chú ý đảm bảo
chúng sạch sẽ và sẵn sàng khi cần;

•

Mang theo một gương nhỏ và một chiếc lược tới buổi phỏng vấn để có
thể kiểm tra lần cuối trước khi bắt đầu.

Gợi ý để có một cuộc phỏng vấn thành công – Kinh nghiệm của bà
Nguyễn Thị Hằng Nga, Đại biểu Quốc hội khóa XI, nguyên Tổng Biên
tập báo Người Lao động
•

Hãy chuẩn bị chương trình hành động thật tốt. Chương trình hành động
phải tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm nhất;

•

Dự đoán các câu hỏi có thể bị hỏi trong buổi phỏng vấn, các câu hỏi có thể
sẽ tập trung vào các nội dung trong Chương trình hành động;

•

Nắm rõ những thách thức và những khó khăn mà cử tri địa phương đang
phải đối mặt cũng nhưng các vấn đề nóng của khu vực và đất nước;

•

Thể hiện được kiến thức và hiểu biết về các vấn đề và đề xuất giải pháp
cho các vấn đề đó;

•

Thể hiện được thế mạnh của ứng cử viên nữ;

•

Giữ thái độ cởi mở và chân thành;

•

Luôn luôn thể hiện sự tự tin.

Một vài gợi ý trong quá trình phỏng vấn với truyền hình
Nhìn lại gương để kiểm tra lần cuối diện mạo của mình ngay trước khi
phỏng vấn;

•

Chào hỏi nồng nhiệt phóng viên và những người được phỏng vấn khác;

•

Tươi tắn;

•

Ngồi thẳng nhưng cũng tương đối thả lỏng;

•

Điều chỉnh ghế sao cho bạn ngồi vừa tầm và chân bạn có thể chạm đất;

•

Không bắt chéo chân;

•

Khi được hỏi, hãy lắng nghe chăm chú và trả lời với biểu cảm khuôn mặt
và cơ thể như khi bạn lắng nghe;
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•

•

Bình tĩnh chọn cách diễn đạt tốt nhất và trả lời ngắn gọn, rõ ràng;

•

Phỏng vấn trực tiếp

•

ďď Sau khi Hội nghị hoặc buổi gặp tiếp xúc với cử tri kết thúc, phóng
viên có thể hỏi một số câu hỏi về việc ứng cử của bạn. Hãy thả lỏng và
mỉm cười. Hãy chú ý nói trực tiếp vào microphone và nhìn thẳng vào
phóng viên.
Phỏng vấn có ghi hình

•

ďď Các cuộc phỏng vấn để ghi hình thường diễn ra trong trường quay
hoặc tại văn phòng. Nếu bạn không thực sự hài lòng với câu trả lời
của mình, bạn có thể yêu cầu làm lại. Tuy nhiên, cần nhớ là phóng
viên có thể chia sẻ bất kỳ phần phim nào đã quay, do vậy, bạn hãy cố
gắng đảm bảo rằng toàn bộ việc ghi hình đều được diễn ra một cách
chuyên nghiệp.
Phỏng vấn nhóm
ďď Hãy đảm bảo rằng thời lượng phần trả lời của bạn so với những người
khác trong nhóm là tương đương hoặc nhiều hơn. Đừng để cho
những người được phỏng vấn khác tỏ ra lấn át trong đối thoại. Đừng
để những người được phỏng vấn khác ngắt lời khi bạn đang nói. Nếu
họ bắt đầu ngắt lời bạn, hãy tiếp tục nói và kết thúc câu trả lời của
mình. Nếu họ cứ tiếp tục làm như vậy, hãy nói với người dẫn chương
trình/phóng viên rằng bạn muốn kết thúc phần trả lời của mình và
hướng việc trả lời trực tiếp vào phóng viên hoặc người dẫn chương
trình.
ďď Hãy dựa vào nội dung mà những người cùng nhóm đang đề cập,
đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của họ.
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•

Hãy chắc chắn rằng phóng viên đã có đầy đủ các thông tin cơ bản về bạn
thật chính xác (tên, tuổi, vị trí và chức danh, khu vực bầu cử mà bạn ứng
cử);

•

Hãy lái nội dung phỏng vấn tập trung vào những gì bạn sẽ đóng góp cho
Hội đồng nhân dân hoặc Quốc hội với tư cách là một đại biểu;

•

Nếu phóng viên bắt đầu hỏi nhiều câu hỏi có tính cá nhân, hãy lái nội
dung phỏng vấn quay lại các vấn đề quan tâm chính của cử tri;

•

Đôi khi phóng viên xem bạn như một phụ nữ chứ không phải là một ứng
cử viên. Họ có thể xoáy vào những nội dung không quan trọng như hình
thức, cuộc sống gia đình, làm thế nào để bạn có thể làm tròn được vai trò
trong gia đình và cả vai trò trong các cơ quan dân cử. Những câu hỏi kiểu
này chỉ đặt ra cho nữ giới mà không bao giờ đặt ra cho nam giới. Phóng
Sẵn sàng để thành công
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cuộc sống gia đình và sự nghiệp hoặc anh ta sẽ ăn mặc như thế nào khi đi
dự sự kiện. Nếu bạn gặp phải tình huống không may này, hãy cười và nói
rằng bạn muốn tập trung vào chủ đề về việc ứng cử của mình và việc bạn
sẽ trở thành một đại biểu tốt nhất của cử tri khu vực như thế nào;
•

Đừng chia sẻ những câu chuyện không có lợi cho hình ảnh của bạn;

•

Trả lời ngắn gọn súc tích để đảm bảo rằng phóng viên có thể nắm bắt
chúng rõ ràng.

Sau phỏng vấn
•

Nếu là cuộc phỏng vấn để ghi hình được thực hiện trong trường quay,
bạn có thể đề nghị xem lại phần đã quay;

•

Hãy xem lại buổi phỏng vấn khi nó được phát sóng và rút kinh nghiệm
về những gì bạn đã đã làm tốt và những gì bạn cần phải cải thiện trong
những lần phỏng vấn về sau;

•

Đề nghị xin một bản sao cuộc phỏng vấn của bạn hoặc đường dẫn nếu
đoạn phim được đăng tải trên internet;

•

Đăng tải đường dẫn tới đoạn phim phỏng vấn lên trang Facebook của
bạn;

•

Gửi thư hoặc email cảm ơn tới phóng viên vì đã phỏng vấn bạn. Hãy thể
hiện rằng bạn sẵn lòng cho những lần phỏng vấn khác nếu có cơ hội.

Gợi ý các câu hỏi phỏng vấn*
Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ vừa qua làm việc thế nào? Có hiệu quả
không?

•

Vấn đề nội cộm mà Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ vừa qua đã xử lý là gì?

•

Nếu bạn trúng cử, kế hoạch của bạn là gì?

•

Vai trò quan trọng nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân/ đại biểu Quốc
hội là gì?

•

Vấn đề nổi cộm nhất của khu vực là gì và nguyên nhân gì dẫn tới tình trạng đó?

•

Một trong những vấn đề của hệ thống giáo dục hiện nay là chỉ tập trung
vào việc giảng dạy kiến thức mà không giáo dục về đạo đức. Ý kiến của
bạn về vấn đề này là gì?

•

Thông điệp chính mà bạn muốn gửi tới cử tri là gì?
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•

* Đây là những câu hỏi mà các phóng viên hỏi những người ứng cử trong kỳ
bầu cử năm 2011
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Kết luận
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Hình ảnh bạn được khắc họa qua phương tiện truyền thông như thế nào sẽ ảnh
hưởng tới chiến dịch tranh cử của bạn. Hãy để lại một ấn tượng sâu sắc cho người
phóng viên về năng lực đại biểu của bạn, khả năng cống hiến và những cam kết
của bạn với cử tri, những hiểu biết sâu sắc của bạn về vấn đề được quan tâm trong
hiện tại và tương lai cũng như năng lực của bạn trong việc hoạch định những kế
hoạch rõ ràng để giải quyết vấn đề ấy.
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Trong phần này, ứng cử viên tiềm năng sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng
và sự tự tin về các vấn đề sau:
Kiến thức
•

Đàm phán và vận động có vai trò quan trọng như thế nào đối với
công việc của người đại biểu

•

Làm thế nào để tạo dựng mạng lưới và các liên minh

•

Hiểu về xung đột và cách giải quyết xung đột

Kỹ năng
•

Giải quyết xung đột

•

Kỹ năng vận động

•

Đàm phán chính trị

Sự tự tin:
•

Xác định và tạo dựng đồng minh để củng cố liên minh

Ghi chú – nội dung phần này chủ yếu dựa theo tài liệu của Viện nghiên cứu
Dân chủ Quốc gia (NDI) “Sổ tay dành cho giảng viên nhằm nâng cao cơ hội
cho phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị và Đảng chính trị”. Xin cảm ơn
NDI vì đã cho phép sao chép lại một số nội dung trong Sổ tay.

Giới thiệu
Chính trị chính là việc giải quyết các vấn đề. Để giải quyết vấn đề theo cách thức
dân chủ, bạn cần phải được sự hậu thuẫn của đa số. Để có được các giải pháp tốt,
bạn cần phải có đồng minh. Nội dung phần này sẽ đề cập tới việc làm thế nào để
kéo mọi người trong hệ thống “đứng về phía bạn”. Nếu bạn muốn thành công, bạn
phải làm rất nhiều việc. Bạn phải nắm rõ vấn đề của mình và những người khác
phải cảm nhận được rằng giải pháp bạn đưa ra để giải quyết vấn đề là phù hợp
đối với họ.
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Kỹ năng giải quyết xung đột
Xung đột là một dạng bất đồng hoặc không nhất trí giữa các cá nhân hoặc nhóm
người khi niềm tin hoặc hành động của cá nhân hoặc nhóm người này bị phía
bên kia phản đối hoặc không chấp nhận. Hiểu rõ nguồn gốc của xung đột, cách
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như thế nào.

Nguồn gốc xung đột
Xung đột có nhiều nguồn gốc khác nhau như: hàng hóa vật chất, nguyên tắc, đất
đai, giao tiếp, chính sách, quá trình và/hoặc tính cách. Chúng ta có thể phân loại
thành xung đột về phương tiện, xung đột về lợi ích, và xung đột cá nhân/quan
hệ. Xung đột về phương tiện liên quan đến mục đích, phương tiện, thủ tục và
cơ cấu. Xung đột về lợi ích liên quan đến việc phân chia các nguồn lực như tiền
bạc, thời gian, nhân viên, không gian, hoặc liên quan đến các yếu tố quan trọng
cho việc phân chia các nguồn lực này như tầm quan trọng, sở hữu, năng lực và
sự chuyên nghiệp.
Xung đột cá nhân liên quan tới các vấn đề về nhân dạng và tự nhận thức về bản
thân, và các vấn đề khác trong các mối quan hệ. Các xung đột cá nhân có thể do
lòng trung thành, sự tin tưởng, thiếu tôn trọng, hoặc phản bội bạn bè. Điều quan
trọng là xác định được nguồn gốc của xung đột trước khi quyết định giải quyết
xung đột như thế nào. Không phải lúc nào việc giải quyết xung đột cũng dễ dàng.
Các bên có thể phá hủy mọi nỗ lực và làm cho xung đột leo thang. Phân tích xung
đột là bước quan trọng trước khi quyết định cách thức giải quyết xung đột.
Bài tập: Nguồn gốc xung đột
Hãy dành vài phút để xác định các nguyên nhân hoặc nguồn gốc phổ biến gây ra
xung đột ở cơ quan/cộng đồng của bạn. Hãy kiểm tra các nguyên nhân phổ biến
sau đây có phù hợp không bên cạnh việc liệt kê một số nguyên nhân khác:
•

Các hoạt động trong ngắn hạn đi ngược với mục tiêu dài hạn;

•

Khác biệt về nhận thức, giá trị, chuẩn mực văn hóa;

•

Quy định pháp lý mơ hồ, không rõ ràng; cạnh tranh vì các nguồn lực hạn
chế;

•

Các nhu cầu về quyền lực, uy tín, cái tôi, được công nhận, giá trị của bản thân;

•

Quan niệm thiển cận và có tính cục bộ, địa phương;

•

Sự thay đổi – người không muốn từ bỏ cái cũ, người khác lại muốn thay
đổi quá nhanh;

•

Các nguyên nhân khác;

•

__________________________________________________________

•

__________________________________________________________
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Hãy trao đổi về nguyên nhân của xung đột với những người khác để xác định đâu
là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra xung đột trong cơ quan, tổ chức của bạn.
Thảo luận và xác định ai là đối tượng của xung đột, người đó có thường xảy ra
xung đột với người khác không?

Phương pháp giải quyết xung đột
Bảng sau đây liệt kê 5 phương pháp phổ biến nhất để giải quyết xung đột, và mỗi
phương pháp ấy sẽ phù hợp hoặc không phù hợp với loại xung đột nào.
Mỗi tình huống khác nhau yêu cầu các phương pháp giải quyết khác nhau. Sự hữu
ích của mỗi phương pháp phụ thuộc vào bối cảnh, nội dung vấn đề, mục tiêu cần
đạt được, và mối quan hệ giữa các bên. Tuy nhiên, nếu có thể được thì sự hợp tác
giữa các bên là yếu tố quan trọng hơn cả, bởi vì điều đó sẽ đem lại thắng lợi cho cả
hai, hoặc tất cả các bên.
Các phương pháp cơ bản để giải quyết xung đột:
Phương
pháp
Quyền lực
hoặc cạnh
tranh

Hợp tác
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Thỏa hiệp
hoặc đàm
phán
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Phù hợp khi áp
dụng
Một bên sử dụng sức Khi một bên có
mạnh, địa vị, quyền quyền lực đi kèm với
lực để giải quyết xung địa vị, vị trí cao hơn
đột.
bên còn lại.
Tôi đúng, anh không
đúng.
Thỏa thuận và tôn Có đủ thời gian; các
trọng lẫn nhau để làm bên cam kết làm việc
việc cùng nhau nhằm cùng nhau với tư
đưa đến kết quả là cách chúng ta cùng
hai bên cùng đồng ý, giải quyết vấn đề.
thống nhất.
Mỗi bên từ bỏ một Các bên đều thấy khá
thứ gì đó để cùng gặp hơn khi thỏa hiệp so
nhau ở một điểm giữa, với việc cố gắng hơn
thường sẽ để lại cho thua nhau.
cả hai bên sự không
hài lòng nhất định.
Chúng ta cùng nhất trí
theo một cách nào đó.
Tình huống áp dụng
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Không phù hợp khi áp
dụng
Người thua cuộc thất bại
trong việc thể hiện bản
thân; mối quan tâm của
họ.

Không có đủ thời gian,
không có cam kết và khả
năng thực hiện.

Giải pháp trở nên giảm tác
dụng nếu cam kết của các
bên đều không chắc chắn.
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Chối bỏ, né
tránh

Mọi người chỉ cần né
tránh xung đột bằng
cách không thừa nhận
sự hiện diện của nó.

Xung đột không quá
nghiêm trọng, không
đúng thời điểm để
giải quyết, nên có
một giai đoạn để làm
dịu bớt nếu cần thiết.
Điều chỉnh, Sự khác biệt được đặt Khi việc duy trì mối
dàn xếp che xuống dưới, duy trì quan hệ là điều quan
dấu
một sự hòa hợp trên trọng hơn ở thời
bề mặt.
điểm hiện tại.

Xung đột nghiêm trọng
sẽ không tự mất đi, trái
lại còn trở nên ngày càng
trầm trọng hơn.

Nếu việc dàn xếp dẫn tới
né tránh vấn đề trong khi
phía bên kia lại sẵn sàng
giải quyết vấn đề.

Bài tập: phương pháp nào được sử dụng để giải quyết xung đột
Bạn đã bao giờ sử dụng một trong số các phương pháp này để giải quyết xung
đột trong cơ quan/cộng đồng của mình chưa? Hãy nhìn lại các xung đột mà bạn
đã gặp phải và xem có phương pháp nào trong số đó đã giúp bạn giải quyết xung
đột ?
Bài tập: Mô tả một xung đột mẫu
•

Xung đột về việc gì?

•

Đâu là nguyên nhân của xung đột?

•

Bạn đã làm gì để giải quyết xung đột cho đến thời điểm hiện tại?

•

Kết quả hoặc những gì đã làm được đến thời điểm hiện tại là gì?

Sự phát triển của xung đột và tiến trình giải quyết xung đột

Những cảm xúc
tiêu cực

Thời gian
Dấu hiệu
xung đột

Bất hòa xảy ra

Chia rẽ bè phái

Cô lập

Phản đối,
phá hoại

Thất vọng,
mệt mỏi
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Hiểu được tiến trình giải quyết xung đột có thể giúp các bên đánh giá được việc
giải quyết xung đột sớm quan trọng như thế nào – hơn là cứ để xung đột leo
thang. Sự tiến triển của xung đột thường bắt đầu với sự bất đồng ý kiến. Thể hiện
ra bên ngoài và thảo luận về những ý kiến bất đồng ngay tại thời điểm đó thường
làm giảm bớt xung đột. Nếu như xung đột bị bỏ mặc không giải quyết, xung đột
sẽ leo thang, bè cánh sẽ hình thành, các quan điểm sẽ có thể trở thành thành kiến,
và sẽ rất khó cho các bên có thể giải quyết được xung đột mà không có sự trợ giúp
từ bên ngoài. Hãy xem sơ đồ sau đây về diễn tiến giải quyết xung đột.
Tiến trình giải quyết xung đột
Các cá nhân tham gia
vào xung đột kiểm soát
kém hơn

Các cá nhân tham gia
vào xung đột kiểm soát
tình huống tốt hơn
Đàm phán

Hòa giải

Trọng tài

Tòa án

Thảo luận giữa
hai phía, tiến tới
thỏa thuận mà không
cần hỗ trợ

Một bên thứ ba là
giúp hòa giải và
giúp hai bên đạt
được thỏa thuận
cùng có lợi

Sử dụng một bên
độc lập thứ ba để
phân giải bất đồng,
bên thứ ba sẽ đưa
ra một thỏa thuận
ràng buộc cả hai phía

Xung đột sẽ được
giải quyết nhờ
vào hệ thống pháp
luật với phán quyết
từ tòa án

Giải quyết sớm xung đột cho phép các bên liên quan trong xung đột có thể kiểm
soát được hậu quả xảy ra. Đàm phán thường là cách kiểm soát tốt nhất đối với
xung đột và hệ quả của nó bởi vì các bên cùng ngồi với nhau để giải quyết xung
đột. Nếu các bên không thể cùng ngồi với nhau để giải quyết xung đột, họ có thể
nhờ tới trung gian hòa giải, có nghĩa là một bên thứ ba trung lập sẽ đứng ra giúp
các bên tranh chấp. Trung gian hòa giải không giải quyết tranh chấp mà hướng
dẫn các bên tìm ra giải pháp cho chính họ. Nếu trung gian hòa giải cũng không
phát huy tác dụng, thì trọng tài có thể là một lựa chọn tiếp theo, nghĩa là một
trọng tài viên được chỉ định để đưa ra quyết định nhằm giải quyết xung đột giữa
các bên. Nếu trọng tài không phát huy tác dụng, thì cách cuối cùng để giải quyết
tranh chấp là tòa án, nghĩa là hệ thống tư pháp, theo đó một thẩm phán hoặc ban
hội thẩm sẽ phân xử tranh chấp.
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Không nên quá cường điệu tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp sớm.
Hành động sớm đảm bảo cho các bên bị ảnh hưởng bởi tranh chấp có thể kiểm
soát và can thiệp tốt hơn.
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Đàm phán

Đàm phán bao gồm thảo luận giữa hai hay nhiều bên về vấn đề cụ thể nhằm đạt
tới thỏa thuận mà các bên cùng cảm thấy hài lòng. Mỗi người là một nhà đàm
phán, đó là những việc chúng ta làm hàng ngày. Cuộc sống là một chuỗi bất tận
những tương tác đòi hỏi phải có đàm phán, thương lượng. Hàng ngày bạn đều
phải đối mặt với vô số các tình huống mà bạn phải đàm phán, phải đạt được thỏa
thuận, hoặc phải giải quyết một xung đột hoặc một bất đồng ý kiến (ví dụ như
thỏa thuận về thời gian đi ngủ với con; thỏa thuận về địa điểm đi nghỉ hoặc đi chơi
với gia đình hay bạn bè). Vấn đề không nằm ở chỗ bạn có thỏa thuận hay không,
mà là bạn có tầm ảnh hưởng như thế nào. Đàm phán là một kỹ năng có thể được
trau dồi nhờ luyện tập. Theo truyền thống, đàm phán được coi là đối địch hoặc
đối đầu, ví dụ như nói chuyện một cách cứng rắn và xem mình có thể đạt được
bao nhiêu. Thái độ tiêu cực trong đàm phán này đã ăn sâu vào nhiều nền văn hóa.
Phần lớn các cuốn sách và khóa học về đàm phán đều tập trung vào mô hình
quan hệ đối địch sau thâu tóm và sáp nhập mang tính thù địch giữa các công ty.
Tuy nhiên, với tư cách là đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân, bạn cần phải
cân nhắc về việc sẽ thực hiện đàm phán như thế nào. Một nhà đàm phán thành
công không cố gắng “thắng bằng mọi giá”. Một cuộc đàm phán theo quan điểm
đôi bên cùng có lợi sẽ là hướng tiếp cận nhấn mạnh vào lợi ích và mục tiêu chung
của các bên. Bằng việc ngồi cùng nhau, các bên có thể tìm kiếm được giải pháp
sáng tạo và đạt được những thỏa hiệp mà các bên đều được hưởng lợi.
Cần hiểu 3 khái niệm quan trọng trong đàm phán: quá trình, cách thức và đàm
phán
Quá trình – là một loạt các bước hoặc hành động được tiến hành khi thực hiện
một việc gì hoặc nhằm đem lại kết quả mong muốn. Khi bạn kiểm tra một “quá
trình” có nghĩa là bạn đang xem mọi việc đang được tiến hành đến đâu.
Cách thức – tốt/xấu, hành vi có đạo đức/không có đạo đức; đúng đắn và sai lầm,
chấp nhận được/không chấp nhận được, đúng pháp luật và không đúng pháp
luật – theo chuẩn mực văn hóa hoặc ra ngoài chuẩn mực văn hóa.
Đàm phán – một đàm phán nghĩa là bất kỳ hoạt động giao tiếp nào trong đó bạn
nỗ lực muốn đạt được sự chấp thuận, sự đồng ý hoặc một hành động của một
người khác.

Kỹ năng đàm phán
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Sau đây là 4 kỹ năng đàm phán cơ bản để trở thành một nhà đàm phán thành
công, bao gồm:

1. Hiểu rõ bản thân;
2. Xác định rõ mục tiêu;
3. Hiểu và xác định rõ nguyên nhân gây xung đột; và
4. Kỹ năng đặt vấn đề.
1. Hiểu rõ bản thân
Bài tập: hiểu rõ bản thân
Có lẽ kỹ năng quan trọng nhất cho một nhà đàm phán thành công là hiểu rõ về
bản thân. Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau đây về bản thân một cách thành thật nhất
có thể và viết một đoạn ngắn gọn mô tả về bản thân trong đàm phán.
Hãy lựa chọn một đối tác và nói với họ:
•

Đâu là thế mạnh của bạn là gì? Điểm hạn chế của bạn?

•

Bạn có phải là người biết lắng nghe không?

•

Bạn có phải là một người dễ bị tổn thương về tâm lý không? Dễ bị xúc động
không?

•

Định kiến và thành kiến của bạn là gì?

•

Bạn tạo ra bầu không khí như thế nào khi đàm phán?

•

Bạn định nghĩa “công bằng” là như thế nào?

•

Nhu cầu/mong muốn của bạn trong đàm phán là gì?

2. Xác định rõ mục tiêu
Một kỹ năng quan trọng khác để đàm phán hiệu quả đó là hiểu rõ mục tiêu tối
thiểu, nghĩa là kết quả ít nhất có thể chấp nhận được với bạn là gì.
Bài tập: xác định rõ mục tiêu
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Sử dụng một xung đột giả định (hoặc một ví dụ khác nếu phù hợp), xác định mục
tiêu cao nhất có thể đạt được và mục tiêu tối thiểu phải đạt được là gì. Bạn có thể
suy nghĩ về cùng một câu hỏi dưới góc độ của phía đối tác bên kia.
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Mục tiêu cao nhất

Mục tiêu tối thiểu có thể chấp nhận

Mục tiêu cao nhất của đối tác

Mục tiêu tối thiểu có thể chấp nhận của đối tác
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3. Hiểu và xác định rõ vị trí

Một kỹ thuật quan trọng trong đàm phán là hiểu rõ sự khác biệt giữa quan điểm
và lợi ích trong xung đột, từ đó có thể bỏ qua vấn đề quan điểm để xác định lợi
ích. Quan điểm là một phương án mà một bên lựa chọn để thực hiện như một
giải pháp để giải quyết xung đột. Lợi ích là mối quan tâm, nhu cầu, và/hoặc mong
muốn đằng sau xung đột, nghĩa là tại sao xung đột lại xảy ra. Ví dụ, một trong số
các Ủy ban của Quốc hội đã ra quyết định không lưu hành biên bản họp cho các
đại biểu. Điều này khiến cho các đại biểu cảm thấy bị giấu diếm, thiếu tin tưởng.

QUAN ĐIỂM

ỦY BAN
Không lưu hành biên bản
họp cho các đại biểu
Giữ bảo mật về một số vấn
đề

LỢI ÍCH

ĐẠI BIỂU
Ủy ban phải lưu hành biên
bản hay là Ủy ban đang che
dấu điều gì
Biết được điều gì đang xảy
ra về mọi vấn đề của Quốc
hội, bao gồm cả các Ủy ban
của Quốc hội

Bài tập: sự việc gây xung đột và lợi ích
Sử dụng xung đột giả định của bạn để xác định sự việc gây xung đột và lợi ích của
cả hai bên trong xung đột
CỦA TÔI

CỦA HỌ

QUAN ĐIỂM

LỢI ÍCH

Trả lời các câu hỏi sau:
•

Tại sao lại có các quan điểm khác nhau?

•

Có điểm chung nào giữa các lợi ích hay không?

•

Liệu có giải pháp nào cả đôi bên cùng có lợi không?

Bài tập: thảo luận hoặc suy nghĩ về việc chuyển từ sự việc gây xung đột sang
lợi ích
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Hãy tiếp tục thảo luận về việc làm thế nào để chuyển từ quan điểm sang lợi ích.
Không may là phần lớn mọi người thường có xu hướng sớm hình thành các quan

điểm. Xung đột càng bị để lâu không giải quyết thì các quan điểm càng khó thay
đổi. Để chuyển sự chú ý của mọi người từ quan điểm sang lợi ích, có một số kỹ
thuật được gợi ý sau đây.
Trong quá trình thảo luận, nhóm có thể muốn tìm hiểu cách thức tốt nhất để
chuyển từ việc quan tâm vào quan điểm sang sự quan tâm vào lợi ích, bao gồm
các cách sau đây:
•

Hãy nói thẳng ra mong muốn của bạn về việc tìm kiếm giải pháp có lợi
cho tất cả các bên;

•

Hãy rõ ràng rành mạch về nhu cầu và lợi ích của bản thân bạn, hơn là về
quan điểm của bạn;

•

Hãy thảo luận về việc giải pháp quan trọng như thế nào đối với mỗi bên
và xác định vấn đề và lợi ích ẩn sau quan điểm của các bên;

•

Không trả lời cho sự việc xung đột đã được đề cập bằng việc đưa ra quan
điểm của chính bạn. Điều này thường dẫn đến 2 vụ việc xung đột khó giải
quyết và không thể thảo luận được;

•

Xem xét lại vấn đề để nhấn mạnh vào lợi ích của cả hai bên hoặc khả năng
đạt được một số thỏa thuận;

•

Đưa ra một vài phương án khác nhau để cân nhắc hơn là việc tìm cách
đáp ứng lợi ích của tất cả các bên;

•

Hãy nhấn mạnh rằng tất cả các phương án đưa ra đều được nghiên cứu
kỹ lưỡng để xem chúng có thể thỏa mãn lợi ích của các bên như thế nào.

4. Đặt vấn đề và xem xét vấn đề
Một số xung đột bắt nguồn do thiếu thông tin rõ ràng về vấn đề đó. Một kỹ năng
quan trọng là kỹ năng nêu vấn đề sao cho tất cả các bên có thể hiểu và nhất trí
ngồi lại cùng nhau tìm ra giải pháp chung. Đặt vấn đề là một kỹ năng cần phải
luyện tập. Khi chúng ta cố gắng nêu vấn đề một cách chính xác sao cho mọi người
có thể hiểu một cách rõ ràng mà không định kiến về vấn đề đó thì cần tuân theo
một số gợi ý sau đây:
1. Luôn dùng ngôn ngữ trung lập khi nêu vấn đề. Sử dụng ngôn ngữ khách
quan và không mang tính chỉ trích ai. Ví dụ, “Chúng ta ngồi đây để trao đổi
về việc bên A đã không trả tiền phí thành viên” (chỉ trích). “Hãy cho phép
chúng tôi mở đầu cuộc thảo luận của chúng ta về việc không thanh toán
phí thành viên đúng hạn” (trung lập và khách quan);
2. Chuyển sự quan tâm của các bên từ quan điểm/thái độ sang lợi ích;
KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG
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3. Xoa dịu/ hóa giải các bất đồng;
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4.

5. Giải quyết từng vấn đề một;
6. Đi đến thỏa thuận mà cả hai bên đều nhất trí;
7. Ngắn gọn và súc tích;
8. Chỉ nêu vấn đề, đừng giải quyết vấn đề.
Khi vấn đề đã được nêu ra làm hài lòng cả hai bên, theo cách thức rõ ràng và trung
lập thì việc tìm kiếm giải pháp sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Do trong quá trình
thảo luận sẽ có thay đổi về ý kiến và quan điểm nên việc đặt lại vấn đề là phù hợp
để đảm bảo rằng mọi người tiếp tục tập trung vào một cùng một điểm.
Bài tập: Nêu vấn đề và đặt lại vấn đề
Sử dụng xung đột giả định, hãy yêu cầu các thành viên xác định những điểm mấu
chốt mà họ nghĩ là cần phải đưa vào khi nêu vấn đề. Hãy thảo luận theo từng cặp.

Quá trình đàm phán
Có 3 bước cần cân nhắc trong quá trình đàm phán: bước thứ nhất là cân nhắc có
nên đàm phán hay không, nếu bạn quyết định sẽ tiến hành đàm phán thì bạn cần
phải thu thập thông tin, chuẩn bị đàm phán và bước cuối cùng là tiến hành đàm
phán. Nội dung chi tiết của các bước được trình bày dưới đây, trong đó bao gồm
các vấn đề cần cân nhắc trong mỗi bước.

Trước khi đàm phán
1. Quyết định có đàm phán hay không?
Cân nhắc những lựa chọn:
Đàm phán có phải là phương án tốt nhất hay không?

•

Điều gì bạn phải từ bỏ? Điều gì bạn sẵn sàng từ bỏ?

•

Bạn có điều gì mà bên kia muốn đạt được?

•

Việc đàm phán cần tuân thủ nguyên tắc nào?

•

Mục đích và mục tiêu đàm phán?

•

Ai là người ủng hộ và ai phản đối bạn? Hãy nhớ rằng kẻ thù của kẻ thù có
thể là bạn của bạn và bạn có thể đàm phán với họ.

•

Ai có thể hưởng lợi từ kết quả đàm phán?

•

Bạn có phương án lựa chọn nào khác ngoài đàm phán hay không?
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•

•

Hãy thực hiện phương pháp phân tích theo mô hình SWOT+T: liệt kê điểm
mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ cũng như các yếu tố của từng thành
phần này. Điểm mạnh và điểm yếu thường chỉ môi trường nội tại, trong
khi đó cơ hội và nguy cơ thường chỉ môi trường bên ngoài.

•

Cái giá phải trả cho việc đàm phán hoặc không đàm phán là gì? Có nghĩa
là nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận thì phương án thay thế tốt
nhất là gì?

•

Phương pháp đàm phán nào sẽ được lựa chọn? Đàm phán một lần hay
là đàm phán lâu dài, đàm phán đôi bên cùng có lợi hay theo kiểu thắng
thua?

2. Chuẩn bị đàm phán
1. Lập nhóm đàm phán;
2. Cần có một đại diện của nhóm nhưng vẫn thỏa thuận giữa các thành viên
trong nhóm;
3. Hãy đảm bảo rằng bạn biết rõ bạn có thể đồng ý về điều gì và nói điều gì
thay mặt cho nhóm;
4. Xác định rõ cách thức đàm phán và thông báo cho các thành viên của
nhóm và phía bên kia được rõ;
5. Thực hiện phân tích SWOT+T đối với nhóm bên kia để đánh giá điểm
mạnh và điểm yếu của họ;
•

Sử dụng kỹ thuật “đèn giao thông” để liệt kê các vấn đề, đánh dấu
tình trạng của cả hai bên và các đối tượng khác trong từng vấn đề
(màu đỏ = hoàn toàn không đồng ý; màu vàng = đang gần đi đến sự
đồng ý; màu xanh= hoàn toàn đồng ý);

•

Bạn có thể suy đoán về suy nghĩ của phía bên kia, và liệu phía bên kia
sẽ đi đến đâu;

•

Bạn có thể tính trước về thời điểm mà mình sẽ ngừng đàm phán; để
đổi lại bạn sẽ đòi hỏi điều gì;

•

Luyện tập bằng việc đóng vai để chuẩn bị cho những tình huống có
thể xảy ra.

3. Giám sát, đánh giá và theo dõi quá trình đàm phán
Một người hoặc một nhóm nhỏ độc lập nào đó có thể thực hiện vai trò giám sát,
đánh giá liên tục quá trình đàm phán.

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG
VÀ ĐÀM PHÁN CHÍNH TRỊ

•

96

Liệu tất cả các yếu tố của quá trình đàm phán đã sẵn sàng?

Sẵn sàng để thành công

>35
2016

•

Mục tiêu đàm phán đã đạt được chưa?

•

Các bên có bám sát vào kế hoạch và nguyên tắc thỏa thuận hay không?

•

Đàm phán thành công, thất bại hay bế tắc?

•

Nếu đàm phán thất bại, có nên tiếp tục hay chấm dứt?

4. Thỏa thuận việc đàm phán – tổ chức việc đàm phán như thế nào
1. Chỉ định một người trong nhóm liên hệ với phía bên kia để xác định liệu
có thể tiến hành đàm phán hay không;
2. Quyết định/đề xuất chương trình làm việc;
3. Đề xuất thứ tự nội dung thỏa thuận;
4. Đừng để những vấn đề khó khăn nhất xuống thảo luận cuối cùng. Đảm
bảo rằng những vấn đề khó khăn nhất đối với nhóm của bạn sẽ được thảo
luận sớm;
5. Đề xuất thời gian và địa điểm (địa điểm của bạn, địa điểm của đối tác, địa
điểm luân phiên giữa hai bên hay một địa điểm trung gian);
6. Đề xuất phương thức bảo đảm để có thể chắc chắn rằng những gì đã đạt
được thỏa thuận sẽ được tôn trọng;
7. Quyết định xem liệu có cần trung gian hòa giải không, và người làm trung
gian hòa giải đó cần có quyền hạn như thế nào;
8. Nếu mọi việc trở nên tồi tệ thì sẽ làm gì tiếp theo;
9. Chốt lại trưởng nhóm và thành phần của nhóm;
10. Thu xếp việc ghi lại quá trình đàm phán và kiểm tra các thỏa thuận đạt
được trong quá trình đàm phán;
Ghi chú cẩn thận tất cả nội dung cuộc họp bằng cách sử dụng phương
pháp 5W và 1H;

•

Cuộc họp được tổ chức Ở đâu và Khi nào (ngày, thời gian bắt đầu và
kết thúc);

•

Ai có mặt;

•

Mục đích cuộc họp;

•

Nội dung đưa ra thỏa thuận và quyết định (nội dung chương trình
làm việc);

•

Kết quả đàm phán (các quyết định, bao gồm thời gian và địa điểm sẽ
tổ chức cuộc họp tiếp theo, nội dung làm việc trong lần họp tới là gì);

•

Cuộc họp được tổ chức như thế nào (quá trình và cơ chế ra quyết
định);
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•

11. Xây dựng kế hoạch dự phòng trong trường hợp đàm phán thất bại.
Trong quá trình đàm phán
1. Đàm phán vấn đề chứ không phải con người:
•

Con người có thể là vấn đề, nhưng trong một số trường hợp, yếu tố
con người được loại bỏ, thay vào đó còn lại vấn đề phải giải quyết; tập
trung vào việc thay đổi hành vi chứ không phải thay đổi con người;

•

Xây dựng mối quan hệ với các thành viên của nhóm đàm phán khác
nếu có thể được;

2. Đàm phán lợi ích chứ không phải quan điểm:
•

Lợi ích là lý do đằng sau tại sao chúng ta lại có những quan điểm nhất
định;

•

Cố gắng xác định lợi ích đứng đằng sau quan điểm đó. Đặt câu hỏi
“tại sao”?

3. Sử dụng tiêu chí khách quan:
•

Điều này nghĩa là tiến hành tranh luận hợp lý nhằm khiến cho nó trở
nên khách quan. Nếu đúng thôi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là phải
thuyết phục được đối phương. Muốn thuyết phục được thì việc tranh
luận phải có tính “khách quan”;

•

Liệu các tiêu chí bạn đặt ra có thể biện hộ cho quan điểm của bạn:
pháp lý, đạo đức, tiền lệ trong quá khứ, các nhân tố ngoại lai, v.v?

4. Hãy tìm kiếm phương án thay thế, hãy sáng tạo:
•

Đôi khi giải pháp cho một cuộc đàm phán lại có thể dễ dàng đạt được
hơn mong đợi nếu như chúng ta không chỉ dựa vào mỗi một cách
thức đã giải quyết vấn đề trong quá khứ. Luôn có những cách tiếp cận
mới cho những vấn đề cũ.

Ba tình huống đàm phán phổ biến
1. Đàm phán giữa một nhóm người trong một đảng, tổ chức hoặc cơ quan,
và một nhóm người khác trong cùng đảng, tổ chức hoặc cơ quan đó.
Ví dụ: các thành viên hội đồng đàm phán với nhau về một vấn đề của cộng
đồng.
2. Đàm phán giữa người của một nhóm, đảng, tổ chức hoặc cơ quan này với
người của nhóm, đảng, tổ chức hoặc cơ quan khác.
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Ví dụ: một đại diện đại biểu Quốc hội đàm phán với đại biểu Hội đồng
nhân dân về một dự luật trong Quốc hội.
3. Đàm phán giữa một nhóm, đảng, tổ chức hoặc cơ quan, trong cùng một
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nhóm vũ trang, khủng bố, ma túy, băng đảng) hoặc một nhóm bên ngoài
quốc gia (ví dụ như người nước ngoài tham gia buôn lậu vũ khí)
Ví dụ: Chính phủ đàm phán với kẻ bắt cóc con tin.

Một số khuyến nghị khi đàm phán
Nếu coi cuộc đàm phán như một bài kiểm tra, thì bạn cần phải mang theo một cái
“phao” khoảng 1 trang bên mình. Việc chuẩn bị và luyện tập kỹ lưỡng là bí quyết
để thành công. Nhưng đừng để sự đãng trí do bạn đang phải chịu áp lực cao có
thể ảnh hưởng đến bạn. Sau đây là một số điểm quan trọng nhất mà chúng tôi đã
rút ra để bạn tham khảo.
1. Quyền lực của bạn nằm ở phương án thay thế mà bạn có. Hãy đảm bảo
rằng bạn có một lựa chọn khác thực tế, khả thi mà không yêu cầu phải đạt
được sự đồng thuận:
•

Bạn có khả năng để đạt được lợi ích của mình.

•

Thái độ tự tin của bạn sẽ buộc các bên khác phải nghe và đáp ứng các
lợi ích của bạn. Họ sẽ nhận ra rằng họ phải làm điều đó nếu họ muốn đạt
được sự đồng thuận.

2. Đừng tiết lộ phương án thay thế của bạn. Khi bạn nói với phía bên kia về
phương án mà bạn có nếu họ không chấp nhận thỏa mãn yêu cầu của bạn,
cam kết đàm phán của bạn sẽ bị đặt dấu hỏi, và bầu không khí sẽ trở nên thù
địch. Điều này sẽ khiến mọi người không tập trung sự chú ý vào các nhu cầu
cơ bản, bầu không khí sẽ trở nên bất lợi hơn cho việc tìm kiếm một phương
án khả thi.
3. Phán đoán phương án thay thế của đối phương. Biết được phương án thay
thế mà đối phương có thể có nếu không đạt được sự đồng thuận sẽ giúp bạn
xây dựng được phương án tương đối phù hợp cho đàm phán cụ thể của họ.
Nói một cách khác, bạn sẽ có khả năng đạt đến sự đồng thuận dựa trên các
phương án thay thế của họ và thỏa thuận công bằng mà không phải từ bỏ
quá nhiều.
4. Không có đề nghị nào là quá cao. Mọi đề xuất đều có giá trị miễn là bạn có
thể đưa ra những tiêu chí khách quan chứng minh rằng mỗi nội dung của đề
xuất đều đáp ứng được ở một mức độ nhất định yêu cầu cơ bản của tất cả
các bên.
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5. Đừng phản ứng một cách cảm tính. Khi bạn gặp phải một chiến thuật có
ý định dọa nạt, tấn công, rút ra khỏi cuộc đàm phán, hoặc các vấn đề khác
nhằm đánh lạc hướng thì hãy phản ứng một cách kiên nhẫn để đưa cuộc

thảo luận cần phải quay trở về nội dung ban đầu. Hãy kéo sự chú ý quay trở
về những lợi ích cơ bản và những lựa chọn có thể giải quyết các lợi ích đó. Sử
dụng những đòn tấn công cá nhân như một dấu hiệu rằng đã đến lúc phải
thiết lập lại cam kết của mọi người nhằm đạt đến kết quả có lợi cho cả hai
bên.
6. Hãy nhớ rằng không phải mọi nhu cầu nêu ra đều quan trọng như nhau.
Tập trung thời gian vào việc tìm hiểu nhu cầu nào sẽ có ảnh hưởng lớn nhất
tới kết quả đàm phán. Hãy cố gắng đưa ra phương án thỏa mãn các lợi ích
này.
7. Nghe nhiều hơn nói. Khi lắng nghe, bạn thu thập thông tin có thể giúp bạn
hình dung được nhu cầu nào của phía bên kia cần phải được đáp ứng để đi
tới thỏa thuận có thể chấp nhận được, và nhu cầu đó phải được đáp ứng ở
mức độ nào. Lắng nghe sẽ giúp bạn có lợi thế. Bạn càng hiểu rõ tình hình
thì bạn càng linh hoạt và sáng tạo khi đưa ra phương án. Khi bạn nói, bạn sẽ
chuyển lợi thế này sang cho phía đối phương.
8. Biết được quyền lực của từng người ở trong phòng. Hãy đảm bảo rằng bạn
biết được mình có đang đàm phán với người có quyền đưa ra quyết định cuối
cùng hay không. Nếu bạn không biết điều đó, hãy chắc chắn rằng bạn trình
bày phương án giải quyết theo cách đáp ứng được nhu cầu của người đàm
phán và các thành viên khác trong tổ chức của họ.
9. Phân tích sự nhượng bộ. Hãy phân tích kiểu nhượng bộ mà phía bên kia đưa
ra, và lưu ý tới thông điệp được đưa ra bởi sự nhượng bộ của bạn:
•

Những nhượng bộ nhỏ đem lại ấn tượng rằng kết cục không còn xa nữa.

•

Những nhượng bộ lớn cho thấy còn nhiều điều nữa cần phải được nhượng
bộ trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

•

Những nhượng bộ lớn và nhanh chóng sẽ xói mòn sự đáng tin của đề xuất
ban đầu.

•

Mọi sự nhượng bộ đều dạy ta bài học rằng sẽ còn có thêm những sự
nhượng bộ khác nữa. Đừng bao giờ nhượng bộ mà kỳ vọng rằng phía bên
kia sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn trong vụ việc lần sau. Ngược lại, họ sẽ
kỳ vọng có thêm những nhượng bộ khác nữa. Hãy nhớ rằng khi một bên
nhượng bộ về một nội dung trong một vấn đề cụ thể, điều đó chắc chắn
rằng sẽ có sự nhượng bộ thứ hai về cùng một vấn đề.
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10. Đừng bao giờ bị đặt vào tình thế bị buộc phải thỏa hiệp. Khi cuộc đàm
phán đi vào bế tắc, thỏa hiệp thường được coi là giải pháp đúng đắn cuối
cùng. Tuy nhiên gợi ý thỏa hiệp thường đem lại sai lầm. Ngoài ra, thỏa hiệp
hiếm khi dẫn đến một kết quả vượt qua sự kỳ vọng của bất kỳ ai, và nó không
đảm bảo rằng lợi ích của tất cả các bên sẽ được thỏa mãn.
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Vận động

Bảo vệ cho lợi ích của các cử tri đã bầu mình là vai trò quan trọng với tư cách là một
đại biểu. Để làm điều đó một cách hiệu quả, bạn cần phải chuẩn bị bằng việc đánh
giá mức độ hỗ trợ mà bạn có thể có và xây dựng chiến lược thuyết phục người khác.
Một số nội dung sau đây là các bước và công cụ để chuẩn bị cho việc vận động một
cách thuyết phục.

Mạng lưới và huy động nguồn lực
Mạng lưới: Một nhóm người trao đổi thông tin, các mối quan hệ và kinh nghiệm
vì mục đích chuyên môn hoặc mục đích xã hội.
Thiết lập mạng lưới: lập ra một mạng lưới; giao tiếp với những người khác để
trao đổi thông tin, thiết lập các kết nối mới, v.v.
Huy động nguồn lực: huy động tất cả các nguồn lực của bạn (con người, tài chính,
cộng đồng và nguồn lực khác) cho một công việc hoặc một hoạt động nào đó.
Cần lưu ý rằng việc thiết lập mạng lưới là vấn đề liên quan tới xây dựng liên minh
và các mối quan hệ. Việc thiết lập mạng lưới là xây dựng liên minh của các mối
quan hệ cá nhân cho mục đích giúp đỡ lẫn nhau về nghề nghiệp chuyên môn,
việc riêng tư và công việc chính trị.
Bài tập – Mạng lưới
Hãy liệt kê các nhóm mà bạn là thành viên hoặc có mối liên hệ - trong và ngoài
cộng đồng của bạn. Ví dụ: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn, chùa địa phương, Ban
vì sự tiến bộ phụ nữ, tổ chức tình nguyện.
Khi đã lên xong danh sách, hãy nghiên cứu các câu hỏi sau đây:
•

Mỗi nhóm này có nguồn lực như thế nào và có thể tiếp cận nguồn lực như thế
nào?

•

Bạn có thể làm gì để duy trì liên lạc với mạng lưới này?

•

Bạn có thể có được cái gì từ mạng lưới này?

•

Bạn có thể đem lại cái gì cho những người ở trong mạng lưới của bạn?

•

Các tổ chức tôn giáo (với các thành viên có thu nhập thấp) huy động
nguồn lực như thế nào?

•

Mối liên hệ giữa thiết lập mạng lưới và lãnh đạo là gì?
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Bài tập: Sắp xếp nguồn lực
Mỗi người trong chúng ta đều có nguồn lực và những nguồn lực này được tìm
thấy ở trong mạng lưới của chúng ta. Hãy điền vào câu hỏi sau đây để xác định
những nguồn lực khác nhau của bạn.
Các nguồn lực của cá nhân:
Ví dụ:
•

Đối tác hoặc vợ/chồng;

•

Con cái (còn nhỏ hay đã trưởng thành);

•

Họ hàng (bố, mẹ, anh, chị...) hỗ trợ chăm sóc con cái;

•

Những bạn bè có ảnh hưởng;

•

Người hướng dẫn;

Nguồn lực mà người phụ nữ có trong cộng đồng:
Ví dụ:
•

Nhóm phụ nữ;

•

Thư viện và các nguồn lực khác;

•

Cộng đồng những người lớn tuổi và lãnh đạo;

•

Các tổ chức phi chính phủ liên quan tới các vấn đề của phụ nữ và cộng
đồng;

•

Các nhóm và tổ chức tôn giáo;

•

Các quy định trong Hiến pháp về quyền bình đẳng của phụ nữ;

•

Trách nhiệm của Bộ về công tác phụ nữ;

•

Những người phụ nữ được bầu trong các cơ quan dân cử.

Lập chiến lược thuyết phục người khác

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG
VÀ ĐÀM PHÁN CHÍNH TRỊ

Để lập chiến lược biện luận hoặc thuyết phục một nhóm người, hãy sắp xếp các
suy nghĩ của bạn và phát triển thành một chiến lược. Sau đây là một ví dụ về các
khía cạnh quan trọng mà một người cần cân nhắc khi phát triển một chiến lược
biện luận.
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Chiến lược vận động
Chúng tôi muốn thuyết phục (ai)

___________________________________________________________________
để (làm gì)

________________________________________________________

bằng (cách nào) ____________________________________________________
2. Họ sẽ bị thuyết phục hoặc ảnh hưởng bởi các hành động/sự việc sau đây (xếp
theo thứ tự ưu tiên) (nhu cầu/lợi ích họ mong muốn là gì)
a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________
3. Các điểm mạnh và nguồn lực mà chúng tôi có để thuyết phục họ là:
a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________
4. Các cách tiếp cận sau đây sẽ là dễ nhất và hiệu quả nhất mà nhóm chúng tôi có
thể sử dụng:
Hiệu quả

__________

_________

Phỏng vấn trên truyền hình/tin tức

__________

_________

Tin tức trên đài phát thanh/Các thông báo dịch vụ công

__________

_________

Chương trình nói chuyện trên đài phát thanh

__________

_________

Quảng cáo trên báo chí
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Dễ thực hiện

__________

_________

Bài báo trên báo chí

__________

_________

chứng kiến bởi _______________ nói rằng _____

__________

_________

Chứng thực bởi _______________ nói rằng _____

__________

_________

Tờ rơi (phải nói về cái gì?)

__________

_________

Mặc cả (chúng ta phải đưa ra cái gì?)

Một khi bạn đã cân nhắc và đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi này, hãy chia sẻ với
những người có quan điểm giống bạn để tìm hiểu chắc chắn về suy nghĩ và ý kiến
của họ. Câu trả lời có thể tạo ra cơ sở nền tảng cho chiến lược biện luận của bạn.

Kết luận
Khi bạn nghĩ đến việc nắm giữ vai trò lãnh đạo trong cộng đồng và trong đảng
của bạn, bạn cần phải biết rằng hầu hết các công việc của bạn sẽ đều liên quan tới
đàm phán ở một mức độ nào đó. Học kỹ năng đàm phán sẽ rất hữu ích cho bạn với
bất kỳ vai trò nào bạn lựa chọn nắm giữ, ví dụ như với vai trò là một thành viên tích
cực của cộng đồng muốn tham gia giải quyết vấn đề của địa phương, với tư cách
là đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương hoặc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Kỹ năng giải quyết xung đột, đàm phán và biện luận là cần thiết trong đời sống
thường ngày của mỗi chúng ta nhưng nó cũng còn là kỹ năng quan trọng đối với
những đại biểu xuất sắc. Những gì được trình bày trong phần này là các bước và
gợi ý áp dụng, tuy nhiên, để có thể thực hiện nhuần nhuyễn những kỹ năng quan
trọng đó, bạn cần phải luyện tập và áp dụng các kỹ năng ấy vào thực tế.
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Phụ lục A: Nữ đại biểu trong
Quốc hội Việt Nam

Trong ba khóa Quốc hội gần đây, tỷ lệ nữ đại biểu giảm xuống nhưng số lượng đại
biểu lại dao động.
Nữ đại biểu trong Quốc hội Việt Nam
100%
90%
80%
70%
60%

332

362

366

378

118

136

127

122

Khóa 11

Khóa 12

Khóa 13

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Khóa 10

Nữ giới

Nam giới

Tại Quốc hội khóa 13, số tỉnh có tỷ lệ đại biểu nữ chiếm 50% tổng số đại biểu Quốc
hội của tỉnh chỉ có 2 tỉnh, trên 40% có 3 tỉnh, từ 30-39.9% có 18 tỉnh, từ 20-29.9%
có 16 tỉnh, dưới 20% có 21 tỉnh và có 3 tỉnh không có đại biểu Quốc hội nào là nữ
(Chính phủ Việt Nam, 2013).
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Phụ lục B: Tỷ lệ nữ lãnh đạo trong
các cơ quan nhà nước
SỰ ĐẠI DIỆN DƯỚI GÓC NHÌN BÌNH ĐẲNG GIỚI
Nữ giới

Nam giới

Đại biểu là người dân tộc thiểu số
trong Quốc hội (2011-2016)1
39

39

2

20

11

131

89

1048

485

3122

393

3085

15

111

Bộ trưởng và tương đương2

Thứ trưởng và tương đương2

Vụ trưởng và tương đương2

Phó Vụ trưởng và tương đương2

Nữ đại biểu tham gia Ban chấp hành
Đảng bộ cấp Tỉnh nhiệm kỳ
2010-20153

Nữ Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong
Hội đồng Nhân dân các tỉnh,
thành phố nhiệm kỳ 2011-20164

1

Phụ lục III trong Báo cáo thực hiện các mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng Giới năm 2011 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu xây
dựng và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Báo cáo số 61/BC-CP ngày 06/4/2012. Thông tin về đại biểu quốc hội khóa XIII được đăng
tải ở trang “Đại biểu Quốc hội các khóa” http://dbqh.na.gov.vn/XIII/Daibieu.aspx (truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2013).

2

Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam cập nhật số liệu vào tháng 8/2014: có 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ gửi thông tin về các vị trí
Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương, nhưng chỉ có 19 cơ quan gửi thông tin về Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương.

3

Phụ lục I trong Báo cáo thực hiện các mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng Giới năm 2011 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu xây
dựng và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Báo cáo số 61/BC-CP ngày 06/4/2012.

4

Thông tin về Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội xuất bản năm 2011.

Nguồn: Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo nữ, 2014
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Phụ lục C: Khung pháp lý của
Việt Nam thúc đẩy sự tham gia của
phụ nữ vào bộ máy nhà nước
Khung pháp lý

Nhiệm vụ/mục tiêu liên quan tới phụ nữ và lãnh đạo

Các Chương trình và Hiệp ước quốc tế
Tuyên ngôn quốc tế về
nhân quyền
Công ước quốc tế về
các quyền Dân sự và
Chính trị (ICCPR) (phê
chuẩn năm1982)
Tuyên bố và Cương lĩnh
hành động Bắc Kinh

Tất cả mọi người đều có quyền tham gia vào bộ máy lãnh đạo
của đất nước
“Các quốc gia thành viên Công ước này cam kết đảm bảo
quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong việc thực hiện tất cả
các quyền dân sự và chính trị mà Công ước đã quy định.” (Điều
3)
Mục tiêu chiến lược G.1. Thực thi các biện pháp đảm bảo sự
bình đẳng của phụ nữ trong việc tiếp cận và tham gia một
cách đầy đủ vào bộ máy quyền lực và ra quyết định.
Mục tiêu chiến lược G.2. Tăng cường năng lực của phụ nữ
trong việc tham gia vào các cơ quan ra quyết định và bộ máy
lãnh đạo.
Các Điều 7a, 7b, 7c, 5a, 16, Khuyến nghị 23
Công ước loại bỏ mọi
hình thức phân biệt đối Các quốc gia thành viên sẽ áp dụng tất cả mọi biện pháp phù
xử với phụ nữ (CEDAW) hợp để loại bỏ mọi sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong đời
(phê chuẩn năm 1982) sống cộng đồng và chính trị của đất nước, và đặc biệt là sẽ
đảm bảo cho phụ được thực hiện một cách công bằng với
nam giới các quyền:
(a) Được tham gia bỏ phiếu trong tất cả các cuộc bầu cử và
trưng cầu dân ý và được quyền ứng cử vào tất cả các các cơ
quan dân cử.
(b) Được tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách của
Chính phủ, tham gia các chức vụ của Nhà nước và thực hiện
mọi chức năng cộng đồng ở tất cả các cấp chính quyền.
Mục tiêu Phát triển
Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) 3 – Nâng cao bình
Thiên niên kỷ
đẳng giới và vị thế, năng lực của phụ nữ
Tỷ lệ các ghế trong Quốc hội do phụ nữ nắm giữ (IPU).
Công ước ILO về phân Mỗi thành viên của Công ước phải có trách nhiệm thực thi
biệt đối xử trong việc
việc chống phân biệt đối xử trong tuyển dụng và thăng tiến
làm (111)
trong công việc.
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Khung pháp lý

Nhiệm vụ/mục tiêu liên quan tới phụ nữ và lãnh đạo

Các cam kết, mục tiêu, chiến lược quốc gia
Hiến pháp (2013)

Luật Bình đẳng giới
(thông qua năm 2006)
Luật số 73/2006/QH11
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Điều 7
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực
tiếp và bỏ phiếu kín.
Điều 16
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân
sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Điều 26
1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có
chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.
2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát
triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.
3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.
Điều 27
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ
hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội
đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.
Xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho
nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn
nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ.
Điều 11. Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham
gia hoạt động xã hội.
2. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện
hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế
của cơ quan, tổ chức.
3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu
ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự
ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp.
4. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi
được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ
quan, tổ chức.
5. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính
trị bao gồm:
a) Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội
đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng
giới;
b) Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh
trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về
bình đẳng giới.

Sẵn sàng để thành công

>35
2016

Khung pháp lý
Nghị quyết số 11-NQ/
TW của Bộ Chính trị
Đảng Cộng sản Việt
Nam ngày 27/4/2007
về công tác phụ nữ
thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước

Chương trình hành
động của Chính phủ
giai đoạn đến năm
2020 thực hiện Nghị
quyết số 11-NQ/TW
ngày 27 tháng 4 năm
2007 của Bộ Chính
trị về công tác phụ
nữ thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước (Ban
hành kèm theo Nghị
quyết số 57/NQ/CP
ngày 1/12/2009 của
Chính phủ)
Nghị định số 48/2009/
NĐ-CP Quy định về các
biện pháp bảo đảm
bình đẳng giới
Nghị định 48
(19/5/2009)

Nhiệm vụ/mục tiêu liên quan tới phụ nữ và lãnh đạo
Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ
lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp
công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng
các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ
lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là
nữ.
Tỷ lệ nữ tham gia gia các khóa đào tạo tại các trường lý luận
chính trị, quản lý hành chính nhà nước từ 30% trở lên.
“Xây dựng cơ chế đảm bảo thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn
của phụ nữ vào các quá trình ra quyết định và tăng tỷ lệ nữ
ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”

Xây dựng, trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội về tỷ
lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới trong nhiệm kỳ kế tiếp,
bảo đảm bình đẳng giới trong quy trình hiệp thương.
Quy định tỷ lệ nam, nữ thích hợp, nữ được quyền lựa chọn
hoặc ưu tiên nữ khi nữ đạt tiêu chuẩn như nam trong tuyển
dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm;
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Khung pháp lý
Chiến lược Quốc gia về
bình đẳng giới (20112020)
Quyết định số 2351/
QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ

Chương trình Quốc
gia về bình đẳng giới
(2011-2015)
Quyết định 1241/QĐTTg của Thủ tướng
Chính phủ

Nghị định số 34/2011/
ND-CP, Nghị định số
66/2011/ND-CP, Nghị
định số112/2011/
ND-CP, Nghị định số
27/2012/ND-CP
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Nhiệm vụ/mục tiêu liên quan tới phụ nữ và lãnh đạo
Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí
quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách
giới trong lĩnh vực chính trị.
- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng
nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 –
2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 – 2020 trên 35%.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm
2020 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là
nữ.
- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm
2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính
trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức
có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động.
Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp và năng lực của đội ngũ cán
bộ trong diện quy hoạch vào các chức danh quản lý, lãnh đạo
trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; tạo
nguồn tham gia các cấp ủy Đảng, các cơ quan dân cử và tổ
chức chính trị - xã hội.
+ Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực về hoạt
động bình đẳng giới cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội khóa
XIII, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 2016.
Các biện pháp xử phạt đối với công chức vi phạm quy định
pháp luật về bình đẳng giới.
Các biện pháp xử phạt bao gồm cảnh cáo, nhắc nhở hoặc
khiển trách, hạ bậc lương, cách chức và buộc thôi việc.
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