
Giới thiệu sơ lược về Bãi nhiệm 

Điều 17 của Hiến pháp quy định: “Nhân dân có quyền bầu cử, bãi 

nhiệm, thiết lập cơ chế, biểu quyết”, điều 133 quy định: “Những 

người được bầu phải do khu vực bầu cử ban đầu bãi nhiệm theo 

luật”, bãi nhiệmlà quyền lợi chính trị cơ bản được Hiến pháp trao 

cho người dân. Tác dụng của quyền bầu cử nằm ở việc lựa chọn 

người hiền và có tài năng, việc thiết kế quyền bãi nhiệm,để những 

công chức do dân bầu ra có thểtựnhận thức, và có chức năng giám 

sát và thay thế những công chức được nhân dân bầu ra không phù 

hợp với nhiệm vụ. Thông qua việc thực hiện quyền bầu cử và quyền 

bãi nhiệm, có thể khiến chính trị dựa trên ý dân, thực hiện chính trị 

dân chủ thực sự. 

Cơ chế bãi nhiệmcông chức hiện hành của nước ta, ngoại trừ ủy viên 

lập pháp là công dân và kiều bào sinh sống ở nước ngoài và không 

phân biệt vùng miền thì không áp dụng các quy định về bãi nhiệm, 

việc bãi nhiệm công chức do nhân dân bầu ra, đều do người bầu cử ở 

khu vực bầu cử đề cử, số người đề cử phải trên 1%tổng số người bầu 

cử ở khu vực bầu cử ban đầu,và trưng cầu chữ ký xác nhận, số người 

ký tên xác nhận phải trên 10% tổng số người bầu cử ở khu vực bầu 

cử ban đầu,chủ quan ủy ban bầu cử tuyên bố thành lập hồ sơ bãi 

nhiệm.. Nhưng khi đảm nhiệm chức vụ chưa đủ 01 năm, thì không 

được đề xuất việc bãi nhiệm. Kết quả bỏ phiếu hồ sơ bãi nhiệm, số 

phiếu đồng ý có hiệu lực phải nhiều hơn số phiếu không đồng ý, và 

số lượng phiếu đồng ý chiếm trên một phần tưtổng số người bầu cử 

ở khu vực bầu cử ban đầu, thì được thông qua. 

 


