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Tóm tắt: Trong chế độ bầu cử ở Việt Nam, bầu cử phổ thông là nguyên tắc cơ bản đầu tiên, ghi 

dấu ấn dân chủ rộng rãi bởi tính toàn dân, toàn diện của cuộc bầu cử. Bài viết phân tích khái niệm, 

nội dung thể hiện tính toàn dân, toàn diện của nguyên tắc bầu cử phổ thông; quy định về nguyên tắc 

bầu cử phổ thông trong pháp luật từ năm 1945 đến nay; nêu một số ý kiến nhận xét và đề xuất hoàn 

thiện pháp luật nhằm bảo đảm nguyên tắc bầu cử phổ thông ở Việt Nam. 
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CONCEPT AND SCOPE OF THE UNIVERSALITY AND COMPREHENSIVENESS OF THE 

PRINCIPLE OF UNIVERSAL SUFFRAGE UNDER VIETNAMESE LAW  

Abstract: Following the suffrage mechanism in Vietnam, universal suffrage is the primary 

principle, marking the democracy thanks to the universality and comprehensiveness of the election. 

The article analyzes the concept and scope which represent the universality and comprehensiveness of 

the principle of universal suffrage; the provisions on this principle under the law since 1945. It also 

proposes some ideas and suggestions to improve the law in order to ensure the principle of universal 

suffrage in Vietnam. 
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1. Khái niệm, nội dung thể hiện tính 

toàn dân, toàn diện của nguyên tắc bầu cử 

phổ thông 

1.1. Khái niệm nguyên tắc bầu cử phổ thông 

Bầu cử là quyền cơ bản về chính trị của 

người dân trong một xã hội dân chủ đồng 

thời cũng là hoạt động phức tạp, có ý nghĩa 

rộng lớn mà nhà nước phải tổ chức, quản trị 

tốt. Quyền bầu cử bao gồm hai nhóm quyền 

cụ thể: 1) quyền đề cử,(1) quyền bỏ phiếu 

                                                           

(1). Ở các nước, quyền đề cử thường được thể hiện 

dưới hình thức quyền giới thiệu ứng cử viên của các 

đảng chính trị hoặc quyền ủng hộ, đề cử của dân 

chúng đối với ứng cử viên tự ứng cử. Xem: Ban Soạn 

thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội 

đồng nhân dân, Báo cáo Tổng quan luật bầu cử một 

số nước trên thế giới, Hà Nội, 2014, tr. 16.  

bầu, quyền tham gia vào các hoạt động bầu 

cử (quyền bầu cử chủ động); 2) quyền ứng 

cử (quyền bầu cử bị động) gồm quyền chấp 

thuận sự đề cử (ứng cử bị động) hoặc quyền 

tự ứng cử (ứng cử chủ động).(2) Là sinh hoạt  
 

                                                           
(2). Quyền bầu cử bao gồm việc đề cử, giới thiệu 

người ứng cử và bỏ phiếu, tức là quyền chủ động 

trong lựa chọn của công dân. Quyền ứng cử là quy 

định của pháp luật về việc công dân có đủ điều kiện 

thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử đại biểu 

Quốc hội, ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân. Xem: 

Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hỏi đáp về bầu cử, Nxb. 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, http://quochoi.vn/ 

hdbc/Pages/hoi-dap-ve-bau-cu.aspx?ItemID=31040, 

truy cập 15/5/2021. 
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