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UBND XÃ NGHĨA AN

BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ 
TRƯỞNG THÔN

    Sè: 01/KH - BC§

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                  NghÜa An, ngµy 29 th¸ng  7 n¨m 2022

kÕ ho¹ch
BÇu cö chức danh Trëng th«n NhiÖm kú 2022 - 2024

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-
UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 
liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN hướng dẫn thi hành các Điều 11, 14, 
16, 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 
Ban chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; kế hoạch số 07- 
KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ chính trị và kế hoạch số 77- KH/TU, ngày 06/01/2018 
của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết; kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 
05/02/2018 của Huyện ủy Ninh Giang; Kế hoạch số 29-KH/ĐU, ngày 25/02/2018 của 
Đảng bộ xã Nghĩa An;

Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ- UBND, ngày 23/12/2017 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc quy định mức phụ cấp, khoán số lượng, định mức kinh phí chi phụ cấp 
đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư; khoán kinh 
phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị- xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương;
          Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư;

Căn cứ hướng dẫn số 10- HD/BTCTU ngày 27/4/2017 của Ban tổ chức tỉnh ủy 
Hải Dương về việc thực hiện đề án số 01- ĐA/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống 
chính trị ở xã. Phường, thị trấn giai đoạn 2016 – 2020”;

Căn cứ hướng dẫn số 06/HD/HU ngày 22/8/2017 của Huyện ủy Ninh Giang về 
việc thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề án 
số 14- ĐA/HU, ngày 05/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Sắp xếp, kiện toàn 
tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã. Phường, thị trấn 
giai đoạn 2016 – 2020”;

C¨n cø NghÞ quyÕt cña ban chÊp hµnh §¶ng uû x· NghÜa An, ngµy 01 th¸ng 7 
n¨m 2022, vÒ viÖc l·nh ®¹o bÇu cö chức danh trëng th«n, nhiÖm kú 2022- 2024;
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C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 97/Q§- UBND ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2022 cña UBND x· 

NghÜa An, vÒ viÖc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử chức danh trëng th«n, nhiÖm kú 2022 - 
2024;

Ban chỉ đạo bầu cử chức danh Trưởng thôn x· NghÜa An x©y dùng kÕ ho¹ch tæ 
chøc bÇu cö chøc danh trëng th«n trong toµn x· nhiÖm kú 2022 - 2024 víi nh÷ng néi 
dung sau:

I. Thêi gian, h×nh thøc, sè lîng, ®Þa ®iÓm bÇu cö chøc danh 
trëng th«n nhiÖm kú 2020 - 2022.

1. Thêi gian tæ chøc bÇu cö:

Ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2022 (b¾t ®Çu tõ 7 giê 00 phút, kÕt thóc  lóc 17 giê)

2. H×nh thøc và đối tượng:

          - Hình thức bầu: Bầu trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.
          -  Đối tượng bầu: UBND xã quyết định cử tri ®¹i diÖn hé gia ®×nh tham gia bầu 
cử chức danh Trưởng thôn.

Do cö tri ®¹i diÖn hé gia ®×nh trong ®Þa bµn c¸c th«n trùc tiÕp bÇu; BÇu cö b»ng 
h×nh thøc bá phiÕu kÝn.

3. Sè lîng bÇu:

Th«n TrÞnh Xuyªn, th«n §a Nghi, th«n Do NghÜa, th«n An C vµ th«n Phï LÞch 
mçi th«n bÇu 01 trëng th«n.

4. §Þa ®iÓm bÇu cö:
- Tæ bÇu cö sè 01 bÇu t¹i nhµ v¨n ho¸ th«n TrÞnh Xuyªn.
- Tæ bÇu cö sè 02 bÇu t¹i nhµ v¨n ho¸ th«n §a Nghi.
- Tæ bÇu cö sè 03 bÇu t¹i nhµ v¨n ho¸ th«n Do NghÜa.
- Tæ bÇu cö sè 04 bÇu t¹i nhµ v¨n ho¸ th«n An C.
- Tæ bÇu cö sè 05 bÇu t¹i nhµ v¨n ho¸ th«n Phï LÞch.

II. c¸c bíc chuÈn bÞ cho bÇu cö trëng th«n nh sau:

1. Bíc 1.

Thµnh lËp Ban chØ ®¹o bÇu cö Trëng th«n NhiÖm kú 2022 - 2024 gåm 22 «ng bµ 
(cã Quyết định kÌm theo) vµ c¸c tiÓu ban.

a, TiÓu ban nh©n sù:

1. ¤ng: Bïi §×nh Lµnh - Phã bÝ th TT             Trëng tiÓu ban;
2. ¤ng: TrÇn V¨n H·n - CT UBND x·               Uû viªn;
3. ¤ng: Ph¹m V¨n PhÝch - CT UBMTTQ x·      Uû viªn.

TiÓu ban nh©n sù cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch, chØ ®¹o c¸c Ban chi uû, chi 
bé th«n, c¸c Ban c«ng t¸c mÆt trËn th«n thùc hiÖn kÕ ho¹ch bÇu cö vµ quy tr×nh nh©n sù.

b, TiÓu ban lËp danh s¸ch cö tri:
1. ¤ng: Ph¹m V¨n Nam  - Phã CT UBND x·       Trëng tiÓu ban;
2. ¤ng: T¹ V¨n Khuª      - Phã CT H§ND x·       Uû viªn;
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3. ¤ng: Trình Hải Hưng - Trëng C«ng an x·        Uû viªn.

TiÓu ban lËp danh s¸ch cö tri cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o lËp danh s¸ch cö tri ®¹i diÖn 
hé gia ®×nh theo tõng ®Þa bµn th«n, ®¶m b¶o ®óng theo quy tr×nh híng dÉn cña trªn.

c, TiÓu ban tuyªn truyÒn:
1. ¤ng: Ph¹m V¨n PhÝch           - CT UBMTTQ x·                 Trëng tiÓu ban;
2. Bµ: Phan Thị Thảo                - C«ng chøc VHTT x·           Uû viªn;
3. ¤ng: Ph¹m Quang §iÖp       - Trëng ®µi TT x·                  Uû viªn;
4. ¤ng: NguyÔn V¨n Thoµng   - Chñ tÞch Héi CCB x·            Uû viªn;
5. ¤ng: Hoàng Văn Tản          - Chñ tÞch HND x·                  Uû viªn;
6. Bµ: NguyÔn ThÞ HiÕn            - Chñ tÞch HPN x·                  Uû viªn;
7. ¤ng: NguyÔn Trung Kiªn    - BÝ th §TN                            Uû viªn.
TiÓu ban tuyªn truyÒn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc tuyªn truyÒn môc ®Ých, ý nghÜa vµ 

c¸c v¨n b¶n, híng dÉn bÇu cö chøc danh Trëng th«n. VÞ trÝ, chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña 
Trëng th«n.

d, TiÓu ban ®¶m b¶o ANTT:
1. ¤ng: Trình Hải Hưng - Trëng CA x·                           Trëng tiÓu ban;
2. ¤ng: Bïi §×nh ViÖt     - ChØ huy trëng BCHQS x·        Uû viªn;
3. Phó trưởng công an, Công an thường trực và C«ng an viªn t¹i c¸c th«n                                            

Uû viªn.
e, TiÓu ban kh¸nh tiÕt, hËu cÇn:
1. ¤ng: Ph¹m V¨n PhÝch         - Chñ tÞch UBMTTQVN x·      Trëng tiÓu ban;
2. ¤ng: T¹ V¨n Khuª               - Phã chñ tÞch H§ND x·         Uû viªn;        
3. Bµ: Hµ ThÞ ChÐp                    - VP H§ND&UBNDx·           Uû viªn;        
4. ¤ng: Đoàn Bảo Trung          - Kế toán NS x·                      Uû viªn;
5. Bµ: Phan Thị Thảo                - C«ng chøc VH x·                 Uû viªn;
6. Bµ: NguyÔn ThÞ HiÕn           - Chñ tÞch HPN x·                   Uû viªn;
7. Bµ: Ph¹m ThÞ Hoa                - VP §UNV                             Uû viªn;
8. ¤ng: NguyÔn Trung Kiªn    - BÝ th §TN                           Uû viªn;
9. ¤ng. Ph¹m Quang §iÖp       - Trëng ®µi TT                      Uû viªn.

TiÓu ban kh¸nh tiÕt hËu cÇn cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ kinh phÝ, hßm phiÕu, phiÕu 
bÇu, biÓu mÉu, biªn b¶n bÇu cö cïng c¸c néi dung cÇn thiÕt cho c«ng t¸c bÇu cö Trëng 
th«n.

Phân công Ban chỉ đạo phụ trách các thôn gồm:
1. Ông: Phạm Văn Phích – Chủ tịch UBMTTQ, Phó BCĐ, phụ trách thôn Trịnh 

Xuyên.
2. Ông: Tạ Văn Khuê - Phó CT HĐND xã- Ủy viên BCĐ, phụ trách thôn Đa 

Nghi.
3. Ông: Bùi Đình Lành – Phó BT TT Đảng - Ủy viên BCĐ, phụ trách thôn Do 

Nghĩa.
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4. Ông: Trần Văn Hãn – Chủ tịch UBND xã- Trưởng BCĐ, phụ trách thôn An 

Cư.
5. Ông: Hoàng Văn Tản – Chủ tịch Hội ND xã – Ủy viên BCĐ, phụ trách thôn 

Phù Lịch.
2. Bíc 2: Néi dung vµ thêi gian kÕ ho¹ch cô thÓ.

- Tõ ngµy 28/7- 03/8/2022 häp BC§ bÇu cö, BÝ th c¸c chi bé, Trëng ban c«ng 
t¸c mÆt trËn khu d©n c, Trëng th«n ®¬ng nhiÖm triÓn khai kÕ ho¹ch bÇu cö Trëng 
th«n nhiÖm kú 2022 - 2024. Th«ng qua kÕ ho¹ch, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm tõng thµnh viªn 
phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ.

- Tõ ngµy 04-10/8/2022 c¸c Ban chi uû, chi bé th¶o luËn, giíi thiÖu nh©n sù ra øng 
cö chức danh Trëng th«n (thùc hiÖn ®Ò ¸n sè 01-§A/TU ngµy 29/8/2016 cña Ban 
Thêng vô TØnh ñy H¶i D¬ng). T¹i héi nghÞ chi bé Trëng th«n b¸o c¸o tµi chÝnh kinh 
tÕ vµ c¸c vÊn ®Ò trong th«n (b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n).

- Tõ ngµy 11-20/8/2022 trëng ban c«ng t¸c mÆt trËn khu d©n c phèi hîp víi 
trëng, phã th«n ®¬ng nhiÖm häp víi BCH c¸c ®oµn thÓ trong th«n giíi thiÖu ngêi ra 
øng cö chøc danh Trëng th«n, viÖc giíi thiÖu nh©n sù cña c¸c ®oµn thÓ ph¶i ®¶m b¶o 
c¸c thñ tôc theo quy tr×nh ngêi ra øng cö. NÕu ngêi øng cö lµ ®¶ng viªn th× ph¶i ®îc 
sù ®ång ý cña chi bé. Ngêi ®îc c¸c tæ chøc giíi thiÖu ra øng cö vµ ngêi tù øng cö ®Òu 
ph¶i cã ®¬n øng cö göi vÒ Trëng ban c«ng t¸c mÆt trËn th«n chËm nhÊt tríc ngµy bÇu 
cö 10 ngµy. T¹i héi nghÞ trëng th«n cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o tµi chÝnh kinh tÕ vµ c¸c vÊn 
®Ò trong th«n (b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n). (Lưu ý: nhân sự giới thiệu ra ứng cử trưởng thôn 
phải bám sát đề án của Đảng các cấp, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn)

- Tõ ngµy 21-25/8/2022 lËp danh s¸ch cö tri ®¹i diÖn hé gia ®×nh, thµnh lËp tæ bÇu 
cö ë c¸c th«n (mçi tæ tõ 5 ®Õn 9 ngêi, gåm tæ trëng, tæ phã, th ký vµ  c¸c thµnh viªn). 
§îc ph©n bæ nh sau:

+ Tæ bÇu cö th«n TrÞnh xuyªn lµ: 9 ngêi;
+ Tæ bÇu cö th«n §a Nghi lµ:       7 ngêi;
+ Tæ bÇu cö th«n Do NghÜa lµ:     7 ngêi;
+ Tæ bÇu cö th«n An C  lµ:         7 ngêi;
+ Tæ bÇu cö th«n Phï LÞch lµ:       5 ngêi.

- Tõ ngµy 01- 04/9/2022 më héi nghÞ hiÖp th¬ng ®Ó thèng nhÊt danh s¸ch øng cö 
viªn (tríc ngµy bÇu cö chËm nhÊt 07 ngµy), héi nghÞ do trëng ban c«ng t¸c mÆt trËn 
th«n chñ tr×. Thµnh phÇn mêi: Đ¹i diÖn ®¶ng uû, UBND, UBMTTQ x·, Ban mÆt trËn 
th«n, Ban chi uû chi bé, trëng, phó th«n ®¬ng nhiÖm, trëng c¸c ®oµn thÓ: N«ng d©n, 
phô n÷, cùu chiÕn binh ®oµn thanh niªn vµ c¸c thµnh viªn cña mÆt trËn. Ban c«ng t¸c mÆt 
trËn th«n b¸o c¸o kÕt qu¶, quy tr×nh tiÕp nhËn ®¬n cña nh÷ng ngêi tù øng cö vµ ngêi 
®îc ®Ò cö, th¶o luËn tiªu chuÈn trëng th«n, biÓu quyÕt sè lîng trong danh s¸ch bÇu 
trëng th«n. NÕu øng cö viªn do chi bé, tæ chøc ®oµn thÓ giíi thiÖu vµ c¸ nh©n tù øng cö 
®¶m b¶o tiªu chuÈn theo quy ®Þnh nhiÒu h¬n so víi sè lîng øng cö viªn ®· biÓu quyÕt 
®Ó bÇu th× héi nghÞ hiÖp th¬ng tiÕn hµnh bá phiÕu tÝn nhiÖm tõng øng cö viªn vµ lÊy tõ 
ngêi cã tÝn nhiÖm cao trë xuèng cho ®ñ sè lîng øng cö viªn ®· thèng nhÊt ®Ó bÇu, 
trêng hîp øng cö viªn cã tÝn nhiÖm b»ng nhau th× lÊy ngêi cã ®é tuæi ®êi cao h¬n.

Ngµy 05/9/2022 c¸c Ban c«ng t¸c mÆt trËn th«n göi biªn b¶n hiÖp th¬ng danh 
s¸ch ®Ò cö chÝnh thøc trëng th«n vÒ UBND x· (cã hå s¬ c¸c øng cö viªn kÌm theo).
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- UBND x· lËp danh s¸ch øng cö viªn trëng th«n vµ giao cho c¸c tæ bÇu cö c¸c 

th«n, niªm yÕt danh s¸ch øng cö viªn vµ danh s¸ch cö tri ®¹i diÖn hé gia ®×nh ë c¸c ®¬n 
vÞ bÇu cö, th«ng b¸o ngµy bÇu cö, ®Þa ®iÓm bÇu cö cña tõng ®¬n vÞ.

Tõ ngµy 06-09/9/2022, Ban chØ ®¹o x·, c¸c tæ bÇu cö c¸c th«n häp ph©n c«ng 
nhiÖm vô vµ kiÓm tra viÖc niªm yÕt danh s¸ch cö tri, danh s¸ch øng cö viªn, khu vù bá 
phiÕu, c«ng t¸c chuÈn bÞ, c¸c tµi liÖu phôc vô cho bÇu cö, b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ ban chØ ®¹o 
bÇu cö cña x·.

3. Bíc 3: Tr×nh tù tiÕn hµnh bÇu cö

- Ngµy 11/9/2022 ®óng 7 giê 00 phót c¸c ®¬n vÞ khai m¹c bÇu cö (cã thÓ sím h¬n 
nhng kh«ng tríc 5 giê s¸ng).

- Tæ trëng tæ bÇu cö tæ chøc chµo cê, tuyªn bè lý do, khai m¹c, mêi tæ phã lªn 
më hßm phiÕu, kiÓm tra vµ kho¸ niªm phong hßm phiÕu (mêi 02 cö tri chøng kiÕn). Thêi 
gian kÕt thóc bá phiÕu vµo 17 giê cïng ngµy (tuú theo t×nh h×nh cô thÓ ban chØ ®¹o bÇu 
cö cã thÓ quyÕt ®Þnh kÕt thóc muén h¬n giê quy ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 19 giê cïng 
ngµy).

- Cö tri ®i ®Õn bÇu cö tù kiÓm tra hä tªn m×nh trong danh s¸ch cö tri vµ nhËn phiÕu 
bÇu. NÕu cã sai sãt, nhÇm lÉn trong s¸ch th× b¸o ngay víi tæ bÇu cö ®Ó cö tri lùa chän 
bÇu.

- PhiÕu bÇu Trëng th«n cã ®ãng dÊu UBND x· NghÜa An ë phÝa trªn gãc tr¸i 
phiÕu bÇu, do tæ bÇu cö ph¸t, trong phiÕu ghi ®Çy ®ñ hä tªn c¸c øng cö viªn trong danh 
s¸ch bÇu cö ®Ó cö tri lùa chän bÇu.

- PhiÕu bÇu bÞ háng ®îc ®æi l¹i vµ thay phiÕu kh¸c, c¸c phiÕu háng tæ bÇu cö cã 
tr¸ch nhiÖm göi l¹i ®Ó tæng hîp vµ b¸o c¸o.

- Trong cuéc bÇu cö ph¶i ®îc tiÕn hµnh liªn tôc, trêng hîp cã sù viÖc bÊt ngê 
lµm gi¸n ®o¹n cuéc bá phiÕu th× tæ bÇu cö ph¶i niªm phong giÊy tê vµ hßm phiÕu kÞp 
thêi b¸o c¸o vÒ UBND x·, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó cuéc bá phiÕu ®îc 
tiÕp tôc.

4. KÕt qu¶ bÇu cö:

- ViÖc kiÓm phiÕu ®îc tiÕn hµnh ngay sau khi kÕt thóc bá phiÕu, lËp biªn b¶n kÕt 
qu¶ bá phiÕu, kÕt qu¶ bÇu cö chØ ®îc c«ng nhËn khi sè cö tri ®i bÇu ph¶i ®¹t trªn 50% 
tæng sè cö tri ghi trong danh s¸ch vµ ngêi cã sè phiÕu cao nhÊt ph¶i ®¹t trªn 50% sè 
phiÕu bÇu hîp lÖ.

- Trêng hîp 02 ngêi cã sè phiÕu ngang nhau th× chän ngêi cã ®é tuæi ®êi cao 
h¬n.

Ban chØ ®¹o bÇu cö, c¸c cÊp uû chi bé, Ban c«ng t¸c mÆt trËn th«n, c¸c tæ bÇu cö 
vµ nh©n d©n tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch bÇu cö chức danh Trëng th«n nhiÖm kú 
2022 - 2024./.
N¬i nhËn:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phßng néi vô huyÖn;
- BTV ®¶ng uû;
- TT H§ND, l·nh ®¹o UBND x·;
- Trưởng thôn, Trëng ban c«ng t¸c mÆt trËn th«n;
- Lu: VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN – CHỦ TỊCH UBND XÃ

                      Trần Văn Hãn
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