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UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN LAI CÁCH

Số: ….. /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Lai Cách, ngày      tháng       năm 2022

KẾ HOẠCH
 Bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định 
số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc 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; 

Căn cứ kế hoạch số 62-KH/HU ngày 28/3/2022 của Huyện ủy về việc tổ chức đại 
hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025;

Căn cứ kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND Huyện Cẩm Giàng 
về việc tổ chức Bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024;

UBND thị trấn Lai Cách xây dựng kế hoạch bầu cử trưởng thôn, khu dân cư trong 
toàn thị trấn nhiệm kỳ 2022 - 2024 như sau:
       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

1. Mục đích: 
Bầu cử trưởng thôn, khu dân cư là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; thông 

qua ban công tác mặt trận để giới thiệu người có đủ đức, đủ tài, có sức khỏe, nhiệt tình và 
có trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:
- Việc tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu dân cư dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, 

chính quyền, sự phối hợp của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm 
công khai, dân chủ và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trong quá trình 
bầu cử phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Đề án số 01- ĐA/TU ngày 
29/8/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương 100% Bí thư chi bộ kiêm 
trưởng thôn, khu dân cư. Thôn, khu dân cư nào không đạt yêu cầu phải báo cáo giải trình 
với Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Cấp ủy chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức 
(trước, trong và sau ngày bầu cử). Tài liệu tuyên truyền về bầu cử gồm: Pháp lệnh số 
34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân 
chủ ở xã, phường, thị trấn; 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 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
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số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 
của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, 
khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Kế 
hoạch số 26-KH/HU ngày 31/10/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện đề án 
số 01-ĐA/TU ngày 29/8/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Sắp xếp kiện toàn bộ 
máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 
2016-2020”; Kế hoạch của UBND huyện; các văn bản chỉ đạo bầu cử cấp trên; 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước trong và sau bầu cử, Ngày bầu cử đảm 
bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Covid - 19. 

3. Nguyên tắc
- Công khai, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều 

hành của chính quyền.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Trưởng 

khu dân cư theo Đề án  01-ĐA/TU ngày 29/8/2016 của 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; Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 28/3/2022 của Huyện ủy về việc tổ 
chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025;

- Đảm bảo sự giám sát của nhân dân và sự tham gia tích cực của các cử tri để cuộc 
bầu cử thành công, theo đúng quy định của pháp luật.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
UBND thị trấn Lai Cách xây dựng Kế hoạch, lịch thời gian các bước tiến hành bầu 

cử Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn thị trấn nhiệm kỳ 2022 - 2024 như sau:

TT Nội dung Cơ quan
phụ trách Thời gian

1
- Báo cáo thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng Bộ xin 
chủ trương, Kế hoạch công tác chuẩn bị bầu cử 
Trưởng thôn, khu dân cư.

UBND thị trấn Ngày 
26/4/2022

2
- Xây dựng kế hoạch Bầu cử Trưởng thôn, khu dân 
cư nhiệm kỳ 2022-2024, Tổ chức hội nghị triển 
khai

UBND thị trấn
Từ ngày 27 

- 28/4/ 
2022

3 - Quyết định thành lập ban chỉ đạo bầu cử trưởng 
thôn, khu dân cư thị trấn. Đảng ủy thị trấn 26/4/2022

4

Công tác tuyên truyền các văn bản sau:
- Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20 
tháng 4 năm 2007 (đã có quyển gửi các thôn, khu)
- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2018-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-04-2012-tt-bnv-to-chuc-va-hoat-dong-to-dan-pho-402160.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
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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 03/12/2018 của Bộ Nội 
vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 04/2012/TT-BNV; Quyết định số 16/2013/QĐ-
UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương 
về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-
UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và 
hoạt động của thôn, khu dân cư; Kế hoạch số 26-
KH/HU ngày 31/10/2016 của Ban thường vụ 
Huyện ủy về thực hiện đề án số 01-ĐA/TU ngày 
29/8/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Sắp xếp 
kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động 
hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 
2016-2020”; Kế hoạch của UBND huyện; các văn 
bản chỉ đạo bầu cử cấp trên; 

UBND thị trấn 
và thôn khu dân 
cư chỉ đạo Hệ 

thống đài truyền 
thanh thị trấn và 

đài loa truyền 
thanh thôn, khu 
dân cư để tuyên 

truyền.

Từ ngày 
28/4/2022 

đến kết 
thúc ngày 

bầu cử

5

- Trưởng thôn, khu dân cư xây dựng báo cáo và tổ 
chức hội nghị Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-
2022, Xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2022 - 2024

UBND thị trấn
Trưởng thôn, 
khu dân cư 

Từ ngày 07 
- 16/5/2022

6 - Quyết định ngày bầu cử; UBND thị trấn
Từ ngày 15 
- 20/5/2022

7

- Lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình
- Niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử 
tri, kiểm tra khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, trang trí 
khu vực bỏ phiếu.

Trưởng thôn, 
khu dân cư;

Tổ bầu cử thực 
hiện

Từ ngày 
25/5/2022

8

- Tổ chức hội nghị họp Ban công tác Mặt trận  
thôn, khu dân cư dự kiến danh sách ứng cử chức 
danh trưởng thôn, khu dân cư Báo cáo với chi uỷ 
thống nhất danh sách người ra ứng cử.

Trưởng ban 
công tác mặt 
trận thôn, khu 
dân cư chủ trì 

phối kết hợp với 
cấp ủy thôn, 
khu dân cư

Từ ngày 10 
- 25/5/2022

9

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử trưởng thôn, khu 
dân cư của các thôn, khu và địa điểm khu vực bỏ 
phiếu.

Chủ tịch
UBND thị trấn

Từ ngày 25 
- 02/6/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2018-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-04-2012-tt-bnv-to-chuc-va-hoat-dong-to-dan-pho-402160.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
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+ Tổ chức ngày bầu cử.
- Khai mạc lúc 07 giờ 00 phút
- Trình tự bầu cử, cử tri đại diện hộ
- Kết thúc bầu cử lúc 17 giờ 00 phút
- Kiểm phiếu
- Lập biên bản bầu cử
- Tổng hợp kết quả bầu cử trưởng thôn, khu dân cư

Ban chỉ đạo, Tổ 
bầu cử, cử tri 

thôn, khu.

Ngày 
12/6/2022
(ngày  chủ 

nhật)

11 - Công bố Quyết định công nhận người trúng  cử 
trưởng thôn, khu dân cư.

UBND thị trấn, 
Đài phát thanh 

thị trấn

Ngày 13 -  
17/6/2022

12 - Lựa chọn Phó thôn và Quyết định công nhận Phó 
thôn

UBND thị trấn, 
Trưởng thôn, 

khu dân cư mới, 
BCT Mặt trận 

thôn, Ban chi uỷ 
thôn, khu

Ngày 17 -  
30/6/2022

13

- Báo cáo tổng kết công tác bầu cử, lập danh sách 
trích ngang trưởng thôn, trưởng khu dân cư mới 
nhiệm kỳ 2022 - 2024 về UBND huyện (Qua 
phòng Nội vụ huyện)

UBND thị trấn
Từ ngày 17 
-20/6/2022

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Đảng ủy Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND
Tham mưu giúp UBND thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện bầu cử trưởng thôn, 

khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thị trấn tổ chức tốt việc tuyên truyền, hướng 

dẫn quá trình thực hiện việc giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, khu dân cư. Tổng hợp ý 
kiến phán ánh của cán bộ, nhân dân liên quan đến công tác bầu cử

Hướng dẫn, đôn đốc các thôn, khu dân cư thực hiện bầu cử theo đúng thời gian, tiến 
độ theo kế hoạch đề ra.

Tham mưu giúp Đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo thị trấn, UBND thị trấn thành lập Tổ 
bầu cử các thôn, khu dân cư và kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại các thôn, khu 
dân cư

Tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử, xây dựng báo cáo tổng kết và công tác thi đua 
khen thưởng về bầu cử trưởng thôn, khu dân cư.

Tham mưu giúp UBND tổ chức hội nghị triển khai và hội nghị tổng kết công tác bầu cử
2. Công chức Tài chính - Kế toán
Tham mưu giúp UBND thị trấn lập dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử trưởng 

thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024. Thanh quyết toán bầu cử theo đúng quy định
Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Nội vụ – Văn phòng HĐND – UBND thị trấn tổng 

hợp quyết toán kinh phí phục vụ bầu cử.
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3. Đài truyền thanh
 Kiểm tra hệ thống loa đài truyền thanh của thị trấn, đưa tin, biên tập tin bài và tuyên 

truyền các văn bản về công tác bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024.
4. Ban Công an – Ban Quân sự
Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử để cuộc bầu 

cử diễn ra an toàn. Chỉ đạo lực lượng công an viên, thôn đội trưởng ở các thôn, khu dân 
cư bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử trên địa bàn thị trấn.

5. Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư
Xây dựng Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2022, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm 

kỳ 2022 - 2024 và báo cáo cấp ủy chi bộ, tổ chức hội nghị họp nhân dân.
Nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2022 về UBND thị trấn trước khi tổ chức hội 

nghị họp nhân dân, thông qua báo cáo và các khoản Thu - Chi tài chính vốn quỹ của 
thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2022. Thời gian từ 07/5/2022 đến trước ngày 
16/5/2022

Lập danh sách cử tri đại diện hộ đầy đủ phục vụ cho công tác bầu cử
Bố trí địa điểm, nhà văn hóa để làm nơi diễn ra cuộc bầu cử trưởng thôn, khu dân 

cư, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư trang trí phục vụ cho công tác bầu cử theo quy định. 
Phối hợp Ban công tác Mặt trận niêm yết danh sách người ứng cử trưởng thôn, 

trưởng khu, Danh sách cử tri của thôn, khu mình ở khu vực trung tâm dễ nhìn, dễ thấy. 
Chỉ đạo nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát động nhân dân treo cờ Tổ 

quốc phục vụ ngày bầu cử trang trọng.
Phân công nhiệm vụ cho công an viên và thôn đội trưởng đảm bảo công tác an ninh 

trật tự trước và trong thời gian diễn ra bầu cử. 
6. Kinh phí bầu cử
Được trích từ nguồn ngân sách của địa phương theo quy định.
7. Đề nghị thường trực Đảng ủy, MTTQ và các ban ngành đoàn thể chính trị - 

xã hội, các đồng chí Đảng ủy phụ trách các thôn, khu dân cư
Đề nghị Thường trực Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các thôn, khu dân cư, dự kiến nhân sự 

Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ ra nghị quyết giới thiệu đảng 
viên ứng cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024. Tổ chức tốt các hội nghị triển 
khai và hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Ban tuyên giáo, Ban dân vận xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền về cuộc bầu 
cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024. Tổ chức truyên truyền lồng ghép các 
nội dung về bầu cử bằng nhiều hình thức tại các hội nghị.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Tổ chức tuyên truyền kế hoạch của UBND 
thị trấn về cuộc bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024 đến các thành viên 
của các tổ chức tại các thôn, khu dân cư. Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân 
cư, tổ chức hiệp thương cử người ra ứng cử Trưởng thôn, khu dân cư theo quy định.
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Đề nghị các đồng chí thường vụ phụ trách khu, Đảng ủy phụ trách thôn, khu chịu 
trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo các thôn, khu dân cư thực hiện tốt kế hoạch bầu cử, nắm bắt 
tình hình diễn biến để xử lý, giải quyết những vướng mắc tại các thôn, khu dân cư, tăng 
cường công tác kiểm tra trước và trong ngày bầu cử tại các thôn, khu dân cư mình được 
phụ trách.

Trên đây là Kế hoạch bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024 của 
UBND thị trấn Lai Cách. Yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân được 
phân công phụ trách, các thôn, khu dân cư hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung 
kế hoạch này để cuộc bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024 đạt kết quả tốt./.                                                                                                                      

Nơi nhận:                                                                             
- UBND huyện (b/c);                                                                                   
- Thường trực Đảng uỷ, HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Ủy Ban MTTQ thị trấn;
- Các ngành đoàn thể thị trấn;
- Các thôn, khu dân cư;
- Đài truyền thanh thị trấn;
- Cổng TTĐT thị trấn;                                                                
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Minh
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