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Số:        /UBND-NV 
V/v hướng dẫn nghiệp vụ công tác   

bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu 

phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 

Hữu Lũng, ngày       tháng 3 năm 2022 

              

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 283/UBND-THNC ngày 15/3/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thống nhất nhiệm kỳ bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố 

và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Theo đó, nhiệm kỳ của Trưởng thôn, 

Trưởng khu phố là 2,5 năm (hai năm rưỡi) và thống nhất nhiệm kỳ Trưởng thôn, 

Trưởng khu phố cùng với nhiệm kỳ đại hội chi bộ 2022 – 2025. 

Để triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 

2022 - 2025 được thực hiện thống nhất theo đúng quy định, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

1. Chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng 

thời là Trưởng thôn, Trưởng khu phố; hướng dẫn các thôn, khu phố xây dựng 

phương án giới thiệu đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực, tinh 

thần trách nhiệm, được Nhân dân tín nhiệm để ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố; 

trên cơ sở đó giới thiệu đảng viên là Trưởng thôn, Trưởng khu phố ứng cử chức vụ bí 

thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo quy định của Đảng. 

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố; đẩy 

mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, tạo sự đoàn kết, thống nhất và sự 

đồng thuận ủng hộ của nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh 

phí phục vụ công tác bầu cử và đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày 

bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo của 

công dân; phân công cán bộ, công chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc việc thực hiện; đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh Covid – 19. 

3. Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu 

phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 20/5/2022 để tổng 

hợp, báo cáo thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. 

(Có danh mục các mẫu biểu và dự kiến tiến độ kèm theo) 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn các cơ quan liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
   

     

MẪU BIỂU VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 

Bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 

(Kèm theo Công văn số      /UBND-NV ngày    3/2022 của Chủ tịch UBND huyện) 

   

STT Nội dung công việc 
Cơ quan thực 

hiện 

Tiến độ hoàn 

thành 

(chậm nhất) 

Ghi chú 

1 

Kế hoạch triển khai công tác 

bầu cử Trưởng thôn, Trưởng 

khu phố nhiệm kỳ 2022 - 

2025 

UBND xã, thị 

trấn 

45 ngày trước 

ngày bầu cử 

Mẫu Kế 

hoạch 

2 
Quyết định công bố ngày 

bầu cử 

UBND xã, thị 

trấn 

20 ngày trước 

ngày bầu cử 

Mẫu Quyết 

định 

3 
Hội nghị Ban công tác dự 

kiến danh sách người ứng cử 

Ban công tác 

Mặt trận thôn, tổ 

dân phố 

15 ngày trước 

ngày bầu cử 

Mẫu biên 

bản 

4 
Quyết định thành lập Tổ bầu 

cử 

Chủ tịch UBND 

xã, thị trấn 

10 ngày trước 

ngày bầu cử 

Mẫu Quyết 

định 

5 
Quyết định thành phần cử tri 

tham gia bầu cử 

Chủ tịch UBND 

xã, thị trấn 

10 ngày trước 

ngày bầu cử 

Mẫu Quyết 

định 

6 

Hội nghị cử tri thôn, tổ dân 

phố giới thiệu danh sách 

những người ra ứng cử 

Ban công tác 

Mặt trận thôn, tổ 

dân phố 

10 ngày trước 

ngày bầu cử 

Mẫu biên 

bản 

7 Lập danh sách cử tri Tổ bầu cử 
07 ngày trước 

ngày bầu cử 

Mẫu danh 

sách 

8 

Niêm yết Danh sách cử tri, 

danh sách người ứng cử, các 

QĐ bầu cử 

Tổ bầu cử 
07 ngày trước 

ngày bầu cử 

Mẫu danh 

sách 

9 
Chuẩn bị cơ sở vật chất, các 

điều kiện phục vụ bầu cử. 
Tổ bầu cử 

01 ngày trước 

ngày bầu cử 
Mẫu Maket 

10 Tổ chức Hội nghị bầu cử Tổ bầu cử     

11 Công nhận kết quả bầu cử 
Chủ tịch UBND 

xã, thị trấn 

05 ngày sau 

ngày bầu cử 

Mẫu Quyết 

định 

12 Báo cáo kết quả bầu cử 
UBND xã, thị 

trấn 

Trước 

20/5/2022 

Mẫu Báo 

cáo 
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