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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn,  

Trưởng khu phốnhiệmkỳ2022 - 2025 

 

Căn cứQuyết định số38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, 

khu phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;Kế hoạch số 76-KH/HU, ngày 28/02/2022 

của Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc 

đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; 

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch triển khai 

công tác bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

Tổ chức cuộc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố để bầu ra người có đủ 

tiêu chuẩn theo quy định, có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân 

dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của 

Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính trị, an ninh và quốc phòng 

của địa phương. 

Công tác bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố trên toàn huyện phải đảm 

bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, được thực hiện thống nhất, công khai, dân 

chủ, đúng quy định. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đối tượng 

Mỗi thôn, khu phố bầu 01 người đảm nhiệm chức vụ Trưởng thôn, Trưởng 

khu phố. 

2. Thời gian tổ chức bầu cử 

Thời gian tổ chức bầu cử hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2022. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, các xã, thị trấn có thể tổ chức bầu cử đồng loạt vào 

01 ngày và nên tổ chức vào ngày nghỉ (thứ 7 hoặc Chủ nhật). 

3. Tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Trưởng khu phố 

Thực hiện theo Điều 18 Quy chế kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-

UBND ngày 03/10/2020của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

Trưởng thôn, Trưởng khu phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư 

trú thường xuyên ở thôn, khu phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và 
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có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất 

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; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và 

phương pháp vận động, tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản 

của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. 

Thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu phố: 

UBND các xã, thị trấn tăng cường vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân 

đồng thuận, thực hiện chủ trương chung; phải lấy sự đồng thuận của người dân 

để giới thiệu nhân sự ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố. Trên cơ sở kết quả 

bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố tổ chức Đảng tiếp tục giới thiệu Trưởng thôn, 

Trưởng khu phố để bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo quy định 

của Đảng. 

4. Công tác chuẩn bị bầu cử 

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử 

 Xây dựng Kế hoạch bầu cử: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì phối 

hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây 

dựng kế hoạch bầu cử; dự trù kinh phí; hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử. 

Quyết định công bố ngày bầu cử: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban 

hành quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố. Thời gian 

hoàn thành chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử. 

Quyết định thành lập Tổ bầu cử: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

ban hành Quyết định thành lập Tổ bầu cử. Tổ bầu cử gồm Tổ trưởng là Trưởng 

ban công tác Mặt trận thôn, khu phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện 

một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, khu phố). 

Quyết định quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử. Thời gian hoàn 

thành chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử. 

Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn ban hành Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử. Thành 

phần cử tri tham gia bầu cử là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 

trong thôn, khu phố. Thời gian hoàn thành chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu 

cử. 

Các quyết định trên phải được thông báo đến nhân dân ở thôn, khu phố 

chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử. 

b) Lập danh sách người ứng cử, chuẩn bị phiếu bầu 

Hội nghị Ban công tác mặt trận giới thiệu người ứng cử: Trưởng ban công 

tác Mặt trận thôn, khu phố tổ chức hội nghị Ban công tác mặt trận, dự kiến danh 

sách người ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo 

cáo với Chi ủy Chi bộ thôn, khu phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử. 

Danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử từ 01 (một) đến 02 (hai) người. Thời gian 

hoàn thành chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử. 
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Hội nghị cử tri thôn, khu phố giới thiệu người ứng cử: Ban công tác Mặt 

trận thôn, khu phố tổ chức hội nghị cử tri với các nội dung: 

(1) Trưởng thôn, Trưởng khu phố đương nhiệm báo cáo kết quả công tác 

nhiệm kỳ 2019-2022; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của 

Trưởng thôn, Trưởng khu phố. 

(2) Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố đề cử danh sách những 

người ra ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 (danh sách 

những người ứng cử đã được Chi uỷ Chi bộ thôn, tổ dân phô thống nhất). Tại 

hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử. Hội nghị thảo 

luận, cho ý kiến về những người ứng cử và tiến hành biểu quyết. Việc biểu 

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. Trên 

cơ sở kết quả biểu quyết tại hội nghị, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người 

ứng cử. Thời gian hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử. 

Sau khi có danh sách chính thức người ứng cử, Ủy ban nhân dân cấp xã 

giúp các thôn, khu phố chuẩn bị phiếu bầu. Phiếu bầu có đóng dấu của Ủy ban 

nhân dân cấp xã ở góc trên, bên trái của phiếu bầu. 

c) Lập danh sách cử tri 

Chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử lập danh sách cử tri 

(hoặc danh sách cử tri đại diện hộ gia đình) và niêm yết công khai tại khu vực 

bỏ phiếu. 

d) Phương tiện, cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ bầu cử. 

Các phương tiện, cơ sở vật chất như phòng bỏ phiếu, hòm phiếu, giấy bút, 

loa đài, trang trí..., công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự phải chuẩn bị 

chu đáo, tạo điều kiện cho cuộc bầu cử tiến hành an toàn, thuận lợi, đúng 

nguyên tắc. 

Để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngoài việc chuẩn bị cơ sở 

vật chất theo quy định, cần phải bố trí 01 bàn, có người trực hướng dẫn, nhắc 

nhở cử tri đến tham gia bỏ phiếu phải tuân thủ biện pháp phòng dịch 5K trước 

khi vào phòng bỏ phiếu. 

5. Tổ chức Hội nghị bầu cử 

Thời gian bỏ phiếu được thực hiện trong thời gian diễn ra Hội nghị bầu cử 

Trưởng thôn, Trưởng khu phố (buổi sáng hoặc buổi chiều) cùng ngày. Nếu vì lý 

do khác, buổi sáng không quá 12 giờ 00 phút, buổi chiều không quá 18 giờ 00 

phút. Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố được coi là hợp lệ khi 

có trên 50% số cử tri trên tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, 

khu phố được niêm yết trong danh sách cử tri tham gia bầu cử. Trình tự tổ chức 

Hội nghị bầu cử như sau: 

a) Khai mạc bầu cử 

b) Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố các quyết đinh, quy định về bầu cử: 
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- Quyết định công bố 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; 

- Tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Trưởng khu phố; 

- Thông qua số lượng và danh sách những người ứng cử (đã được cử tri 

biểu quyết tại Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố giới thiệu người 

ứng cử và Chi ủy Chi bộ thôn, khu phố thống nhất). 

- Quy định về thời gian, thể lệ bỏ phiếu; 

c) Tiến hành bầu cử. 

- Kiểm tra hòm phiếu: Trước khi bỏ phiếu tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu 

trước sự chứng kiến của cử tri. 

- Cử tri tiến hành bỏ phiếu. 

- Kiểm phiếu và lập biên bản bầu cử: Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu 

tại nơi bỏ phiếu, sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. 

d) Kết thúc bầu cử: Tổ trưởng tổ bầu cử gửi ngay biên bản bầu cử đến 

UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 

6. Công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố 

Người trúng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố là người đạt trên 50% số 

phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, 

khu phố được niêm yết trong danh sách cử tri. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ 

trưởng Tổ bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công 

nhận người trúng cử Trưởng thôn. Trưởng khu phố và chính thức công bố kết 

quả bầu cử. 

Trường hợp phải bầu cử lại thực hiện theo khoản 4 Điều 21 Quy chế Tổ 

chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm 

theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Ban hành Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 

2022 – 2025: Chậm nhất 45 ngày trước ngày bầu cử. 

2. Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố: Chậm 

nhất 20 ngày trước ngày bầu cử. 

3. Hội nghị Ban công tác mặt trận giới thiệu người ứng cử: Chậm nhất 

15 ngày trước ngày bầu cử. 
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4. Quyết định thành lập Tổ bầu cử; Quyết định thành phần cử tri tham gia 

bầu cử; Tổ chức Hội nghị cử tri thôn, khu phố giới thiệu người ứng cử: Chậm 

nhất 10 ngày trước ngày bầu cử. 

5. Lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, các quyết 

định về bầu cử: Chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử. 

6. Công nhận kết quả bầu cử: Chậm nhất 05 ngày sau ngày bầu cử. 

7. Báo cáo kết quả bầu cử: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổng hợp, báo 

cáo kết quả bầu cử về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 31/5/2022. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác bầu cử Trưởng 

thôn, Trưởng khu phố đối với cấp huyện do ngân sách huyện đảm bảo; đối với 

cấp xã do ngân sách xã đảm bảo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

1. Phòng Nội vụ: 

 Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, các văn bản 

hướng dẫn công tác bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố; 

 Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đơn vị có 

liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư liên quan đến công tác 

bầu cử; 

 Trực tiếp theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn, 

Trưởng khu phố về Sở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, UBND 

huyện. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn việc thanh, quyết toán kinh 

phí tổ chức bầu cử theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông:Có trách nhiệm tuyên 

truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân về ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của cử 

tri trong bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố để nhân dân tham gia đầy đủ. 

4. Các ngành Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo, kiểm 

tra đôn đốc đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra tuyệt đối an toàn. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Hướng dẫn quy 

trình hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố để 

các xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy định. Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội cùng cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, 

đoàn viên, hội viên và các cử tri đi bỏ phiếu đông đủ, đúng thời gian quy định. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế 

hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai chỉ đạo tổ chức bầu cử Trưởng thôn, 
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Trưởng khu phố đảm bảo tiến độ thời gian, hoàn thành việc bầu cử trước ngày 

15/5/2022. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ). 

 Chỉ đạo Trưởng thôn, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 lựa chọn 

nhân sự Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố; báo cáo Chi ủy Chi bộ thôn, 

khu phố và thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu phố; đề nghị 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng 

khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 (theo Điều 4, Chương II, Quyết định 

số38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn). 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu 

phố nhiệm kỳ2022 - 2025 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Đề nghị Thủ trưởng 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đảm bảo cuộc bầu cử 

thành công tốt đẹp. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

-Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UB MTTQ VN huyện; 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, Tài chính, Trung tâm Văn hóa; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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