Câu hỏi thường gặp về giao lá phiếu cho người đại diện
Câu hỏi

Trả lời

Ai đủ điều
kiện để được
áp dụng hình
thức Giao Lá
phiếu cho
Người đại
diện?

Để đủ điều kiện áp dụng hình thức giao lá phiếu cho người đại diện, bạn phải sống ở:
- Viện dưỡng lão
- Cơ sở sinh hoạt có hỗ trợ
- Trung tâm điều trị nội trú
- Nhà tập thể cho người có nhu cầu y tế phức tạp
- Nơi trú ẩn dành cho phụ nữ bị đánh đập
Hoặc:
- Đang nằm viện
- Không thể đến nơi bỏ phiếu vì lý do sức khỏe không tốt hoặc một bệnh trạng
nào đó.

Các lá phiếu
được nhận
và gửi trả lại
như thế nào?

Bạn phải hoàn thành đơn đề nghị giao phiếu bầu vắng mặt cho người đại diện. Đưa
đơn đó cùng với đơn xin bỏ phiếu vắng mặt cho người đại diện của bạn. Yêu cầu
người đại diện mang cả hai đơn này đến văn phòng bầu cử địa phương để nhận lá
phiếu của bạn.
Người đại diện có thể nhận lá phiếu của bạn từ bảy ngày trước ngày bầu cử cho đến
2 giờ chiều Ngày bầu cử. Đối với cuộc Tổng tuyển cử năm 2022, người đại diện của
bạn có thể nhận lá phiếu từ ngày 1 tháng 11 cho đến 2 giờ chiều ngày 8 tháng 11.
Người đại diện của bạn hoặc người khác do bạn chỉ định phải gửi lại lá phiếu của bạn
cho cùng một văn phòng bầu cử cho đến 3 giờ chiều Ngày bầu cử (ngày 8 tháng
11 năm 2022). Bạn cũng có thể gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện. Các
viên chức bầu cử phải nhận được lá phiếu của bạn vào hoặc trước Ngày bầu cử.

Ai có thể làm
người đại
diện?

Người đại diện của bạn phải:
- Từ 18 tuổi trở lên
- Có mối quan hệ từ trước với bạn
Người đại diện của bạn không được:
- Là một ứng viên
- Là người đại diện của nhiều hơn ba cử tri trong một cuộc bầu cử
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