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KẾ HOẠCH 

Tổ chức bầu cử Trưởng thônnhiệm kỳ 2022- 2025  

trên địa bàn xã Cộng Hòa 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, xã, thị trấn;  

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN 

ngày 17/4/2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của 

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, xã, thị trấn;  

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 

14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012; 

Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, 

bản, thôn nhiệm kỳ 2022-2025; Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 

20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt 

động và phân loại thôn, bản, thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng 

thôn, thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND thành phố 

Cẩm Phả về “Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa 

bàn thành phố Cẩm Phả”; 

Căn cứ Kế hoạch số 72 -KH/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy xãCộng 

Hòa về “Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn 

nhiệm kỳ 2022 - 2025”; 

UBND xã Cộng Hòa xây dựng kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 

2022 - 2025 trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bám sát các quy định của Trung ương và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 

18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện thống nhất thời gian bầu
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Trưởng thôn đồng bộ với tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 

2022 - 2025; theo đó, toàn xã thực hiện bầu Trưởng thôn vào ngày Chủ nhật, ngày 

05/6/2022. 
2. Cuộc bầu cử Trưởng thôn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy 

quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu 

biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện công 

việc tự quản trên địa bàn; tập hợp, phản ánh và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết 

những lợi ích nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, toàn diện. 

3. Việc triển khai tổ chức bầu cử phải đảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng 

pháp luật, an toàn, tiết kiệm, linh hoạt với công tác phòng chống dịch Covid-19 để 

ngày bầu cử thực sự là ngày hội ở cộng đồng dân cư. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân 

sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm 

trọng tâm; thực hiện bầu trưởng thôntrước sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới 

thiệu Trưởng thônđể bầu bí thư chi bộ, đảm bảo đạt 100% bí thư chi bộ đồng thời 

là trưởng thôn. 

II. TIÊU CHUẨN CỦA TRƯỞNG THÔN 

1- Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, thôn. 

2- Là Đảng viên, có độ tuổi từ đủ 21 tuổi đến 70 tuổi. 

3- Có sức khoẻ, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương 

mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

và các quy định của địa phương. 

4- Có kiến thức văn hoá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín và phương pháp tổ 

chức, vận động nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư 

và công việc cấp trên giao. 

5- Có trình độ văn hóa tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên. 

III. CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN. 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về cuộc bầu cử 

Cấp ủy, chính quyền từ xã đế thôn, các ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đoàn kết, thống nhất 

trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ, tạo niềm tin phấn khởi trong 

Nhân dân về cuộc bầu cử Trưởng thôn. Tập trung tuyên truyền phổ biến các nội 

dung về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vai trò, vị trí, tiêu 

chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn; quy trình bầu Trưởng thôn...; sử dụng 

linh hoạt các hình thức tuyên truyền đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với công 

tác phòng chống dịch Covid-19. 

2. Thời gian tổ chức bầu cử Trưởng thôn 

 2.1. Tiếp tục thực hiện thống nhất nhiệm kỳ bầu Trưởng thôn, thôn với 

nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 theo chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 24-C/TU ngày 18/02/2022. Việc bầu 

Trưởng thôn, thôn được tiến hành và hoàn thành vào tháng 6/2022. 

 2.2. Thống nhất toàn xã tổ chức Ngày bầu cử Trưởng thôn vào Ngày Chủ 
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Nhật (ngày 05/6/2022). Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h00' và kết thúc trước 

17h00' cùng ngày, các thôn có thể bắt đầu cuộc bầu cử Trưởng thôn sớm hơn 

nhưng không trước 6h00' cùng ngày và không kết thúc muộn hơn 19h00' cùng ngày 

để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của Nhân dân. Trường hợp khi 

có 100% cử tri trong danh sách được niêm yết đi bỏ phiếu thì Tổ bầu cử có thể kết 

thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn. 

 3. Quy trình bầu Trưởng thôn 

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết 

liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ 

và ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thông tư số 04/2012/TT- BNV ngày 

31/8/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội 

vụ và Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Úy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau: 

 3.1. Công bố ngày bầu cử 
 Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 16/5/2022), Ủy ban 

nhân dân xã ban hành quyết định côngbố ngày bầu cử Trưởng thôn; chủ trì, phối 

họp với Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xxã xây dựng kế 

hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử. 

 3.2. Dự kiến danh sách người ứng cử  

 Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày21/5/2022), Trưởng 

Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì Hội nghị Ban công tác Mặt trận để dự kiến danh 

sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo với Chi ủy chi bộ thôn để thống nhất danh 

sách người ứng cử (từ 1 đến 2 người). Thành phần hội nghị gồm: cấp ủy chi bộ, 

Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, Trưởng các tổ chức chính trị - xã 

hội của thôn. 

Hội nghị lập biên bản ghi rõ thành phần hội nghị; tổng số người được triệu 

tập; số người có mặt; nội dung hội nghị; diễn biến hội nghị thống nhất; kết luận của 

hội nghị. Lập danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng thôn được công 

khai tại Nhà văn hóa thôn. 

Chi ủy chi bộ thôn báo cáo Đảng ủy xã về phương án nhân sự trước khi tổ 

chức bầu cử. 

3.3. Thành lập Tổ bầu cử 

Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 26/5/2022), Chủ 

tịch ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ 05 đến 07 

người (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; Thư ký và các thành 

viên khác là đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn; 

những người có tên trong danh sách ứng cử không được tham gia Tổ bầu cử), 

quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri (là 

toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các 

quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất là 07 ngày 

trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 29/5/2022). 

* Lưu ý: Đối với thôn mà Trưởng Ban Công tác Mặt trận có tên trong danh 

sách ứng cử để bầu Trưởng thôn thì Ban Chi ủy thôn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân xã xem xét, quyết định Tổ trưởng Tổ bầu cử; có thể là Phó Ban công tác Mặt 

trận thôn hoặc giới thiệu một người là đại diện tổ chức chính trị - xã hội trong thành 

viên Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc ở thôn mà không có trong danh sách ứng cử 

Trưởng thôn để đảm bảo tính khách quan dân chủ. 

3.4. Về thành phần cử tri và niêm yết danh sách cử tri 

Căn cứ vào đặc thù và tình hình thực tiễn ở từng thôn, Ủy ban nhân dân xã 

quyết định về thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng thôn là toàn thể cử tri hoặc 

cử tri đại diện hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và cư 

trú thường xuyên ở thôn. Thực hiện niêm yết danh sách cử tri kể từ ngày thông báo 

quyết định về thành phần cử tri tham gia bầu cử đến Nhân dân ở thôn, thôn chậm 

nhất 07 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 29/5/2022). 

3.5. Trình tự tổ chức bầu cử Trưởng thôn 

a. Chuẩn bị các điều kiện trước ngày bầu cử 

Ủy ban nhân dân xã chủ động chỉ đạo công tác hậu cần, chuẩn bị chu đáo các 

điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử như: Tài liệu bầu cử, hòm phiếu, phiếu bầu, thể 

lệ..., thực hiện trang trí, khánh tiết trong và ngoài địa điểm bỏ phiếu (nhà văn hóa 

thôn hoặc nơi đảm bảo điều kiện), Tổ bầu cử thông báo thường xuyên bẳng các 

hình thức niêm yết, phát thanh, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

ngày, giờ bầu cử, địa điểm bỏ phiếu để cử tri biết. 

b. Tổ chức bầu cử 

* Tổ trưởng Tổ bầu cử thực hiện các nội dung: 

- Chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn. Hội nghị này được tiến hành khi có 

trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự. 

- Công bố Quyết định Ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử; 

nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử. 

- Mời Trưởng thôn đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua 

trước hội nghị cử tri. 

- Hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn. 

- Phố biến tiêu chuẩn của Trưởng thôn. 

- Đại diện Ban công tác mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra 

ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác mặt trận thôn đề cử và Chi uỷ Chi bộ thống 

nhất theo quy trình quy định tại khoản 3.2, mục 3, phần III Kế hoạch này. Tại hội 

nghị, cử tri trong thôn căn cứ vào nội dung phổ biến tiêu chuẩn của Trưởng thôn có 

thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử. 

- Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở ý kiến 

của cử tri, Tổ bầu cử chốt danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. 

Việc biếu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng 

hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành. 

* Hội nghị tiến hành bầu Trưởng thôn: 

- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị 

quyết định. Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. 

Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu. 

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc 

bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến 
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việc kiểm phiếu. 

- Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm 

phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn; số cử tri 

tham gia hội nghị; số phiếu phát ra, số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu 

không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc 

cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn. Biên bản kiếm phiếu lập thành 03 bản, có chữ 

ký của các thành viên Tổ bầu cử. 

Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt số phiếu cao nhất trong số người 

đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 

đình trong toàn thôn. 

* Lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn: Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo 

kết quả bầu Trưởng thôn kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân 

dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

* Trường hợp kết quả bầu cử Trưởng thôn mà không có người nào đạt trên 

50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong 

toàn thôn thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân xã quyết 

định nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. 

Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt 

động của thôn cho đến khi bầu cử được Trưởng thôn mới. 

Trong thời hạn 6 tháng (sáu) kể từ ngày Chủ tịch ủy ban nhân dân xãquyết 

định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn 

mới. Quy trình bầu Trưởng thôn mới thực hiện như quy trình bầu Trưởng thôn lần 

đầu (như đã nêu ở trên). 

Tùy theo tình hình và điều kiện của từng thôn mà việc bầu Trưởng thôn có thể 

tổ chức kết hợp tại hội nghị thôn hoặc tổ chức thành cuộc bầu cử riêng. 

c. Việc công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của 

Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân xã xem xét, ra quyết định công nhận người 

trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định 

công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Tùy theo điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân xã tổ chức công bố quyết định 

công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc phân công cho Lãnh đạo xã hoặc Bí thư 

chi bộ thôn công bố quyết định trong cuộc họp của thôn. 

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban 

nhân dân xã. 

d. Chế độ thông tin báo cáo 

- Ủy ban nhân dân các xã định kỳ hoặc đột xuất báo cáo việc triển khai công 

tác bầu cử với Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan có thẩm quyền (theo yêu 

cầu): 

+ Sau khi kết thúc mỗi bước của quy trình triển khai công tác bầu cử: Danh 

sách người ứng cử; việc thành lập Tổ bầu cử; thành phần, số lượng và việc niêm 

yết danh sách cử tri; 

+ Trong ngày bầu cử (ngày 05/6/2022) báo cáo theo buổi (sáng/chiều) về 
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diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

- Bộ phận Văn phòng thống kê tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan có thẩm quyền (theo yêu cầu) về kết quả 

bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ phận Văn phòng - thống kê 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch bầu 

cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 -2025 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian 

quy định;  

- Tham mưu cho UBND xã kết hợp với UBMTTQVN xã mời các Bí thư chi 

bộ thôn, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã họp 

để thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-

2025. chủ động đôn đốc, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xem 

xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành 

phố) và cơ quan có thẩm quyền về kết quả bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã 

 - Tham mưu cho UBND xã ban hành các Quyết định Thành lập Tổ bầu cử Trưởng 

thôn tại các thôn trên địa bàn. 

        - Tham mưu  Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức in ấn phiếu bầu, có ghi tên các 

ứng cử viên của từng thôn theo danh sách của UBMTTQVN xã giới thiệu. 

2. Bộ phận Tài chính - kế hoạch 

- Chủ trì tham mưu bố trí, dự toán, quyết toán kinh phí triển khai cuộc bầu cử 

đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Phụ trách theo dõi hướng dẫn thôn Giữa, thôn Lạch Cát tổ chức triển khai 

thực hiện tốt việc bầu trưởng thôn bảo đảm đúng quy định và tiến độ; báo cáo, phản 

ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết 

theo quy định.Tổng hợp, báo cáo quá trình triển khai và kết quả bầu cử theo yêu 

cầu. 

3. Bộ phận Văn hóa - Xã hội 

 -Tham mưuxây dựng kế hoạch tuyên truyền kết hợp nhiều hình thức: Trên 

loa truyền thanh, cổ động trực quan tại trụ sở UBND, tích cực viết các tin bài, ảnh... 

để tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng 

của cuộc bầu cử đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, tiến độ theo kế 

hoạch; trên cơ sở đó, tạo chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức thái độ và 

trách nhiệm của cử tri để lựa chọn và bầu ra những người đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng của Nhân dân 

Phụ trách theo dõi hướng dẫn thôn Đồng Cói3, tổ chức triển khai thực hiện 

tốt việc bầu trưởng thôn bảo đảm đúng quy định và tiến độ; báo cáo, phản ánh kịp 

thời các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết theo quy 

định.Tổng hợp, báo cáo quá trình triển khai và kết quả bầu cử theo yêu cầu.Tổng 

hợp, báo cáo quá trình triển khai và kết quả bầu cử theo yêu cầu. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Ban Chỉ huy Quân sự xã Phối hợp với Công an xã và các cơ quan, đơn vị có 
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liên quan xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. 

Phụ trách theo dõi hướng dẫn thôn Hà Loan tổ chức triển khai thực hiện tốt 

việc bầu trưởng thôn bảo đảm đúng quy định và tiến độ; báo cáo, phản ánh kịp thời 

các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết theo quy 

định.Tổng hợp, báo cáo quá trình triển khai và kết quả bầu cử theo yêu cầu. 

6. Công an xã. 

Chủ trì Phối hợp với Công an xã và các đơn vi cơ quan, đơn vị có liên quan 

xây dựng Kế hoạch, phương án bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. 

- Chủ trì phối hợp với các thôn rà soát, lập danh sáchcử tri các thôn trên địa bàn. 

Phụ trách theo dõi hướng dẫn thôn Cái Tăn tổ chức triển khai thực hiện tốt 

việc bầu trưởng thôn bảo đảm đúng quy định và tiến độ; báo cáo, phản ánh kịp thời 

các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết theo quy 

định.Tổng hợp, báo cáo quá trình triển khai và kết quả bầu cử theo yêu cầu. 

7. Bộ Phận Tư Pháp – Hộ tịch xã 

 Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật khi các bộ phận ban hành  liên 

quan đến công tác bầu Trưởng thôn. Tham mưu tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật trong nhân dân về công tác bầu cử. 

Phụ trách theo dõi hướng dẫn thôn Ngoài, Cầu Trắngtổ chức triển khai thực 

hiện tốt việc bầu trưởng thôn bảo đảm đúng quy định và tiến độ; báo cáo, phản ánh 

kịp thời các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết theo 

quy định.Tổng hợp, báo cáo quá trình triển khai và kết quả bầu cử theo yêu cầu. 

7. Bộ phận công chức Địa chính xã. Tham mưu tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã đặc biệt trong và sau bầu cử trưởng thôn 

nhiệm kỳ 2022 -2025. 

Phụ trách theo dõi hướng dẫn thôn Hà Tranh, Cầu Trắng tổ chức triển khai 

thực hiện tốt việc bầu trưởng thôn bảo đảm đúng quy định và tiến độ; báo cáo, phản 

ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết 

theo quy định.Tổng hợp, báo cáo quá trình triển khai và kết quả bầu cử theo yêu 

cầu. 

8. Trạm Y tếxã 

Xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức 

cuộc bầu cử trưởng thôn đảm bảo linh hoạt, an toàn, phù hợp với diễn biến dịch 

Covid-19. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận thôntổ chức 

hội nghị Ban công tác Mặt trận để dự kiến danh sách người ứng và tổ chức quy 

trình bầu cử; phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện công tác tuyên truyền 

vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cự tham gia cuộc bầu cử Trưởng 

thôn, tạo không khí vui tươi phấn khởi, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân; 

thực hiện giám sát quá trình bầu cử. Chủ động nắm chắc tình hình dư luận Nhân 

dân, phối họp tập trung giải quyết tốt nhũng kiến nghị cử tri, những vấn đề tồn tại 

mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. 
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- Phối hợp bộ phận Văn phòng thống kê hướng dẫn tổ chức bầu cử trưởng 

đối với các nội dung có liên quan theo quy định. 

10. Các thôn 

- Tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đảm 

bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. 

- Chú trọng rà soát nhân sự ứng cử bầu Trưởng thôn đảm bảo tiêu chuẩn, 

chất lượng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử.  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, an ninh trật tự; 

công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động nắm bắt diễn biến trước, trong và 

sau ngày bầu cử để kịp thời báo cáo UBND xã để tháo gỡ, giải quyết. 

11. Phân công cụ thể cho từng công chức cụ thể: 

1. Đồng chí Trưởng công an xã: Phụ trách thôn Sơn Hải; 

2. Đồng chí  Chỉ huy trưởng Quân sự xã: Phụ trách thôn Hà Loan; 

3. Đồng Chí Hà Thị Hường Kế toán xã: Phụ thôn Đồng Cói; 

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Kế toán xã: Phụ trách thôn Giữa; 

5. Đồng chí Đinh Trọng Nghĩa, Địa chính xã: Phụ trách thôn Hà Tranh; 

6. Đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Địa chính xã: Phụ trách thôn Khe; 

7. Đồng chí Ngô Văn Dũng, Văn hóa - TT xã: Phụ trách thôn Đồng Cói; 

8. Đồng chí Đinh Văn Thanh, Tư pháp xã: Phụ trách thôn Ngoài; 

9. Đinh Văn SáuTư pháp xã: Phụ trách Cầu Trắng; 

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã triển khai công tác bầu 

Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, 

Trưởng các thôn triển khai nghiêm túc, đạt kết quả cao. Trong quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các thôn báo cáo phản ánh kịp thời về UBND 

xã để tháo gỡ, giải quyết, chỉ đạo tốt cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/c); 

- Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố (b/c); 

- Đảng ủy, HĐND xã (b/c); 

- UBMTTQ và các đoàn thể xã (p/h); 

- Công an, Quân sự, Trạm y tế (t/h); 

- CBCC, Người HĐKCT xã (t/h); 

- Các thôn(t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Mạnh Tuyển 
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