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Kính gửi: 

- Các Ủy viên UBND huyện phụ trách xã(1); 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 
   

Để kịp thời triển khai các công việc tiếp theo chuẩn bị cho cuộc bầu cử 

Trưởng thôn, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn huyện diễn 

ra đảm bảo đúng tiến độ, thống nhất, công khai, dân chủ, đúng quy định và 

đạt kết quả cao theo đúng chủ trương. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các 

đồng chí Ủy viên UBND huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tốt các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo 

của cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng 

thời là trưởng thôn, khu phố; các văn bản quy định, hướng dẫn, quy trình thực 

hiện công tác bầu cử để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện 

hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền lợi và 

nghĩa vụ của cử tri, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và trách nhiệm của 

cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử. 

2. Tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác nhân sự, quy trình hiệp thương, 

đảm bảo lựa chọn người tham gia ứng cử có đủ các 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, quốc phòng – an ninh của địa phương; chuẩn bị tốt 

các điều kiện, tổ chức triển khai bầu cử đảm bảo tiến độ thời gian quy định.  

3. Các đồng chí Ủy viên UBND huyện phụ trách xã, thị trấn tập trung 

xuống cơ sở chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và 

ngày bầu cử tại địa phương mình phụ trách; nắm bắt dư luận, dự báo tình 

hình, xây dựng phương án bầu theo đúng định hướng; chỉ đạo thực hiện tốt 

các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giải quyết 

kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời xử lý 

những vướng mắc phát sinh (nếu có). 

4. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn kịp thời có báo cáo nhanh các trường 

hợp phát sinh, vướng mắc (nếu có) liên quan đến công tác bầu cử về UBND 

huyện qua Phòng Nội vụ, với các nội dung cụ thể sau: (1) việc xây dựng các văn 

bản chỉ đạo, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; (2) công tác thông tin 

                                           
(1)  Theo Thông báo số 38/TB-UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện. 
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tuyên truyền trong bầu cử; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong 

cuộc bầu cử; (3) tình hình tổ chức và kết quả Hội nghị cử tri giới thiệu danh 

sách những người ra ứng cử; (4) việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh 

sách người ứng cử, các quyết định bầu cử; (5) Chuẩn bị cơ sở vật chất, các 

điều kiện phục vụ bầu cử; (6) việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

về công tác bầu cử, về những người ứng cử; (7) những tồn tại và đề xuất kiến 

nghị của cơ quan, đơn vị. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí Ủy viên UBND huyện, 

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị và cá nhân có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Gửi kèm văn bàn này lịch bầu cử tại các xã, thị trấn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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