
Uû ban nh©n d©n               céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Phêng v¨n ®øc                                   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
       
 Sè:         /KH-UBND                                     V¨n §øc, ngµy  03  th¸ng 11  n¨m 2021

KÕ ho¹ch
Tæ chøc triÓn khai c«ng t¸c bÇu cö Trëng khu d©n c

NhiÖm kú 2021 - 2023
    

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17 

tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và 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 số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của 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 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012   

Căn cứ quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của 
UBND tỉnh Hải Dương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và 
hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
  Thực hiện công văn số 92-CV/BTC ngày 21/10/2021 của Ban tổ chức 
thành ủy về công tác nhân sự bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2021-
2023; Công văn số 596/UBND-NV ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố Chí Linh về việc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021-
2023.   
   Uû ban nh©n d©n phêng V¨n §øc  x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc bÇu cö 
Trưởng Khu dân cư  nhiÖm kú 2021 -2023 nh sau:
      

I. môc ®Ých yªu cÇu
Cuéc bÇu cö Trëng Khu dân cư lÇn nµy ®îc Ên ®Þnh vµo Thứ bảy ngµy 

25 tháng 12 năm 2021
§©y lµ mét ngµy sinh häat chÝnh trÞ s©u réng, cã ý nghÜa s©u s¾c, ngµy mµ 

nh©n d©n phêng V¨n §øc thùc sù ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña m×nh ®Ó bÇu ra 
nh÷ng ngêi ®ñ tµi, ®øc, thùc hiÖn mäi chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ 
níc ë ®Þa ph¬ng,  nh»m x©y dùng chÝnh quyÒn ngµy cµng trong s¹ch v÷ng 
m¹nh.
 Uû ban nh©n d©n phêng  V¨n §øc híng  dÉn c¸c Khu dân cư trong qu¸ 
tr×nh tæ chøc thùc hiÖn cÇn qu¸n triÖt nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©þ:
   

https://thukyluat.vn/vb/phap-lenh-thuc-hien-dan-chu-o-xa-phuong-thi-tran-2007-34-2007-pl-ubtvqh11-4a7f.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-240e8.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-14-2018-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-04-2012-tt-bnv-hoat-dong-to-dan-pho-622f0.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-240e8.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-16-2013-qd-ubnd-quy-che-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-khu-dan-cu-hai-duong-3baa2.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-16-2013-qd-ubnd-quy-che-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-khu-dan-cu-hai-duong-3baa2.html


1. T©p trung tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn s©u réng trong nh©n d©n vÒ ý 
nghÜa chÝnh trÞ, tÇm quan träng cña cuéc  bÇu cö trëng Khu d©n c. Nh»m n©ng 
cao nhËn thøc cña mçi ngêi vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n, ý thøc lµm 
chñ, tù  gi¸c cña c¸c tæ chøc vµ cö tri trong viÖc lùa chän vµ hiÖp th¬ng nh©n sù 
®Ó bÇu ra ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn gióp UBND phêng ®iÒu hµnh nh÷ng c«ng viÖc 
trùc tiÕp ë c¬ së thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, an ninh - quèc 
phßng cña ®Þa ph¬ng vµ c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña 
Nhµ Níc. Kh«ng ngõng  x©y dùng vµ cñng cè chÝnh quyÒn trong s¹ch v÷ng 
m¹nh, ®¸p øng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph¬ng trong thêi kú míi.
 2. Tæ chøc chØ ®¹o ®æi míi ph¬ng ph¸p bÇu cö Trëng Khu dân cư  , ®¶m 
b¶o d©n chñ, c«ng khai, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. Do 
vËy trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ bÇu cö, ph¶i t¹o nªn sù l·nh ®¹o chÆt chÏ gi÷a Ban 
chÊp hµnh §¶ng ñy, Uû ban nh©n d©n, Chi ñy chi bé, MÆt trËn Tæ quèc, c¸c tæ 
chøc ®oµn thÓ cïng cÊp, hiÖp th¬ng, lùa chän ngêi øng cö Trëng Khu dân cư, 
gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khiÕu n¹i, tè c¸o cña nh©n d©n trong thêi gian bÇu cö 
theo ph¸p lÖnh d©n chñ ë x·, phêng. V× vËy ph¶i lùa chän ®îc ngêi ®ñ tiªu 
chuÈn, ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm.    

3. TËp trung ®éi ngò c¸n bé, chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn 
tèt cuéc bÇu cö Trëng Khu dân cư  nhiÖm kú 2021 -2023 . §©y lµ nhiÖm vô 
träng t©m cña cÊp ñy §¶ng, ChÝnh quyÒn phêng trong n¨m 2021.
    Song tõ nay ®Õn ngµy bÇu cö  vÒ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi, an ninh - 
quèc phßng vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c ë ®Þa ph¬ng vÉn ph¶i thùc hiÖn b×nh thêng.    

4. Trong qóa tr×nh chuÈn bÞ tõ nay ®Õn ngµy bÇu cö  Trëng Khu dân cư  , 
vÒ c«ng t¸c an ninh trËt tù, an toµn x· héi trªn ®Þa bµn phêng  ph¶i ®¶m b¶o tèt. 
Ngoµi ra ph¶i chuÈn bÞ c¸c ph¬ng  ¸n xö lý c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra, ®Ó 
®¶m b¶o cuéc  bÇu cö ®óng tiÕn ®é vµ thêi gian  qui ®Þnh. 

ii. néi dung c¸c bíc tiÕn hµnh
1. Ngµy 25/11/2021 ®Õn 30/11/2021 UBND phêng ra quyÕt ®Þnh Ên  ®Þnh 

ngµy bÇu cö Trëng khu d©n c vµ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban chØ ®¹o bÇu cö 
trëng Khu dân cư, Phèi hîp víi Ban thêng trùc MTTQ phêng triÓn khai c«ng 
t¸c bÇu cö Trëng Khu dân cư  .  

 2. Ngµy 01/12/2021  ®Õn ngµy 07/12/2021  Uû ban nh©n d©n phêng   
häp víi  TT Đ¶ng uû- TT. H§ND-  TT.UBMTTQ, c¸c ban ngµnh trong phường, 
BÝ th chi bé, Trëng Khu dân cư, Trëng Ban c«ng t¸c Mặt trận Khu dân cư, 
triÓn khai c«ng t¸c bÇu cö trëng khu d©n c.

3. Ngµy 08/12/2021 đến ngày 10/12/2021 Trëng ban c«ng t¸c MÆt trËn 
Khu dân cư tæ chøc héi nghÞ thµnh phÇn gåm: Trëng khu ®¬ng nhiÖm, Trëng 
phã c¸c ®oµn thÓ: Thanh niªn, Phô N÷, Cùu chiÕn Binh, N«ng d©n....v..v ...C¨n 
cø vµo tiªu chuÈn Trëng khu d©n c, héi nghÞ dù kiÕn danh s¸ch ngêi øng cö 
Trëng Khu dân cư; b¸o c¸o chi uû chi bé Khu dân cư ®Ó thèng nhÊt danh s¸ch 
ngêi ra øng cö.

 4. Tõ ngµy 11/12/2021 ®Õn ngµy 15/12/2021. Ban chi ñy chØ ®¹o Ban c«ng 
t¸c MÆt trËn Khu dân cư häp  ®¹i diÖn cö tri, hiÖp th¬ng cö  ngêi øng cö  
Trëng Khu dân cư vµ b¸o c¸o trÝch ngang vÒ Ban chØ ®¹o phêng duyÖt nh©n 
sù, kÌm theo danh s¸ch tæ bÇu cö tõ 5 ®Õn 9 ngêi.



5. Ngµy 16/12/2021 ®Õn ngµy 18/12/2021 Uû ban nh©n d©n phêng ra 
quyÕt ®Þnh thµnh lËp tæ bÇu cử víi thµnh phÇn: Tæ trëng lµ Trëng ban c«ng t¸c 
mÆt trËn Khu dân cư, th ký vµ c¸c thµnh viªn kh¸c lµ ®¹i diÖn mét sè tæ chøc 
®oµn thÓ  chÝnh  trÞ - x· héi vµ ngêi ®¹i diÖn cö tri Khu dân cư. Tæ bÇu cö lµm 
viÖc lªn danh s¸ch øng cö viªn vµ liªm yÕt ngay, ®ång thêi tiÕn hµnh  lËp danh 
s¸ch cö tri theo hé gia ®×nh ®Ó bÇu ®¹i diÖn.
    Danh s¸ch cö tri ph¶i ®îc UBND phêng kiÓm tra, phª chuÈn xong ®em liªm 
yÕt ngay ë khu trung t©m cña KDC.
 6. Ngµy 19/12/2021 ®Õn ngµy 23/12/2021 Tæ trëng tæ bÇu cö chuÈn bÞ 
hßm phiÕu, phiÕu bÇu ®· in s½n cã ®ãng dÊu cña UBND phêng, nhËn kinh phÝ 
bÇu cö vµ hoµn tÊt c«ng t¸c chuÈn bÞ bÇu cö, ®ång thêi th«ng b¸o cho nh©n d©n, 
cö tri biÕt n¬i bá phiÕu.

7. Ngµy 24/12/2021 Tæ bÇu cö trang trÝ phßng bá phiÕu vµ tiÕp tôc th«ng 
b¸o n¬i bá phiÕu.

8. Ngµy 25/12/2021 tiÕn hµnh bá phiÕu.
        III. thèng nhÊt thÓ lÖ bÇu cö.

1. Ngêi ®¹i diÖn cho hé gia ®×nh cö tri kh«ng ph©n biÖt nam n÷ ph¶i ®ñ 
18 tuæi th× ®îc bá phiÕu ®¹i diÖn cho hé gia ®×nh.
 - Thêi gian b¾t ®Çu bá phiÕu tõ 7 giê 30 phót cho ®Õn 16 giê 30 phót ngµy 
25/12/2021.

2. Hßm phiÕu ®· ®ñ 100% sè cö tri ®i bÇu th× ®îc më hßm phiÕu tríc 16 
giê 30 phót,  ngµy 25/12/2021.

3. Sau 16 giê 30 phót ngµy 25/12/2021, nÕu cö tri kh«ng ®i bá phiÕu ®ñ, tæ 
bÇu cö vÉn tiÕn hµnh më hßm phiÕu, kiÓm phiÕu. Sè cö tri ®· ®i bÇu ph¶i ®¹t 
®îc trªn 50% so víi tæng sè cö tri trong danh s¸nh th× míi hîp lÖ.

Trªn ®©y lµ néi dung kÕ ho¹ch ®Ó thèng nhÊt viÖc bÇu  cö trëng Khu dân 
cư trong toµn phêng. Uû ban nh©n d©n phêng  yªu cÇu Chi ñy, Chi bé, Trëng 
KDC, MÆt trËn tæ quèc cïng c¸c cÊp tæ chøc thùc hiÖn cuéc bÇu cö ®¹t th¾ng lîi.

N¬i nhËn:                                       tm.  ñy ban nh©n d©n phêng
- Phßng néi vô thµnh phè; (®Ó b¸o c¸o)                                      Chñ tÞch              
-TT §¶ng ñy; H§ND; MTTQ phêng;                                                                                     
- Bí thư,Trưởng KDC;
- Ban c«ng t¸c MT. KDC;
- Lu VP.     
                                    
                                                                            Nguyễn V¨n Tuấn
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