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THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG PHÁP BẦU CỬ 
Bầu cử cho Hạ nghị viện nước Cộng Hòa Séc  

thứ sáu 8. tháng mười 2021 từ 14.00 giờ đến 22.00 giờ 
và thứ bảy 9. tháng mười 2021 từ 8.00 giờ đến 14.00 giờ  

 

Cử tri là  

 công dân nước Cộng Hòa Séc,  

 chậm nhất đến ngày 9. tháng mười 2021 đủ 18 tuổi. 
 
Việc bỏ phiếu được tiến hành trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Séc và tại 14 khu vực bầu cử. Cử tri bỏ phiếu 
tại khu vực bầu cử, nơi đăng ký địa chỉ thường trú và được ghi trong dánh sách bỏ phiếu thường xuyên. 
Ngoại trừ những cử tri bỏ phiếu bằng thẻ cử tri (xem phía dưới). Việc bỏ phiếu được tiến hành ở cả nước 
ngoài tại các văn phòng đại diện và phòng lãnh sự của Cộng Hòa Séc. 

 

Phiếu bầu cử 

Các phiêu bầu cử vào Hạ nghị viện được in riêng biệt cho từng đảng phái chính trị, phong trào chính trị, tổ chưc 
chinh trị hoặc các liên minh. 

Trên mỗi phiếu bầu đều ghi số được xác định bằng quay số. Phiếu bầu cử của cùng một đảng phái chính trị, 
phong trào chính trị, tổ chức chính trị và liên minh ở tất cả các khu vực bầu cử phải được ghi cùng một số. Các 
phiếu bầu cử không nhất thiêt phải là dãy số hoàn chỉnh, nếu đảng phsi chính trị, phong trào hinh trị hoặc lin 
minh không tranh cử tại tất cả các khu vực bầu cử.  

Thông tin về tư cách ứng cử viên ở các đảng phái chính trị và các phong trào chính trị được viết tắt trên phiếu 
bầu, danh sách viết tắt là một phần của bộ phiếu bầu.  

 

Tiến hành bỏ phiếu 

Trong phòng bỏ phiếu sẽ đăng thông tin cho những trường hợp thoái nhiệm hoặc loại trừ các ứng cứ viên. Khi 
tính kết quả thì số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó sẽ không được thừa nhận.  
 
Trong phòng bỏ phiếu cử tri phải chứng minh nhân dạng của mình và quốc tịch Cộng Hòa Séc 
 bằng chứng minh thư hợp lệ, 

 bằng hộ chiếu hợp lệ, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Cộng Hòa Séc hoặc bằng thẻ du lịch.  

Nếu cử tri không chứng minh được nhân dạng của mình và quốc tịch Cộng Hòa Séc bằng những chứng từ 
cần thiết thì sẽ không được phép bầu cử.  
 
Cử tri sẽ nhận được từ ban bầu cử một phong bì rỗng, có đóng dấu của ban. Theo yêu cầu thì ban bầu cử sẽ cấp 
cho cử tri một bộ phiếu bầu.  
Mỗi cử tri phải trực tiếp bỏ phiếu, không cho phép được đại diện.  

Với phong bì có đóng dấu và bộ phiếu bầu thì cử tri vào khu vực qui định để chỉnh sửa phiếu bầu. Nếu không cử 
tri sẽ không được phép bỏ phiếu. Cử tri sẽ bỏ vào phong bì chính thức lá phiếu bầu cho một đảng phái chính trị, 
phong trào chính trị hoặc liên minh mà cử tri đã lựa chọn. Trên phiếu bầu cho vào phong bì thì cử tri có thể 
khoanh tròn nhiều nhất số thứ tự của 4 ứng cử viên trên lá phiếu đó để đánh dấu những ứng cử viên được lựa 
chọn (cấp phiếu ưu tiên).  

Cử tri cần lưu ý để trong phong bì chính thức chỉ có một phiếu bầu, nếu không thì phiếu bầu đó của cử tri 
sẽ không có giá trị.  

Đồng thời những phiếu bầu không có giá trị là những phiếu không được in sẵn, những phiếu bầu bị rách và 
những phiếu bầu không được cho vào phong bì.  



Cử tri bỏ phiếu bằng cách cho phong bì có phiếu bầu vào thùng bỏ phiếu trước mặt ban bầu cử.  

Với những cử tri, do khuyết tật thân thể không thể tự chọn phiếu bầu củ hoặc không biết đọc, không biết viết thì 
trong khu vực bỏ phiếu có thể có mặt cử tri khác nhưng không phải là thành viên của ban bầu cử và thay mặt cử 
tri đó lựa chọn phiếu bầu và cho vào phong bì chính thức hoặc cho phong bì đó vào thùng bỏ phiếu.  

 

Bỏ phiếu bằng thẻ cử tri 

Với thẻ cử tri thì có thể bỏ phiếu ngoài phạm vi “khu vực bầu cử của mình” tại bất kỳ khu vực bầu cử nào trên 
lãnh thổ Séc hoặc khu vực bầu cử đặc biệt ở nước ngoài.  

Nếu cử tri bỏ phiếu bằng thẻ cử tri thì phải có nghĩa vụ trao thẻ đó đó ban bầu cử khu vực đó.  
 

Bỏ phiếu vào các thùng bỏ phiếu di động 

Cử tri vì những lý do nghiêm trọng, đặc biệt là về sức khỏe có thể yêu cầu chính quyền địa phương và trong 
những ngày bầu cử có với ban bầu cử khu vực để có thể bỏ phiếu vào thùng bỏ phiếu lưu động ngoài khu vực 
bầu cử. Ban bầu cử khu vực sẽ gửi thành viên của mình với thùng bỏ phiếu lưu động tới trong phạm vị khu vực 
bầu cử của mình.  

 

Mọi người hãy theo dõi thông tin cập nhật về nghĩa vụ đeo thiết bị bảo vệ mũi và miệng. Mọi người hãy 
quan tâm và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch được lưu ý.  
 

 

 

 


