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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NAM SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-UBND Nam Sơn, ngày      tháng      năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 
 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN 

ngày 17/4/2008 về Hướng dẫn thi hành các Điều 11, 16, 22 và 26 của Pháp lệnh 

thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2018 của UBND thành phố và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2019 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ 

chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban 

hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND 

thành phố; 

Thực hiện Hướng dẫn số 1663/HD-SNV ngày 27/10/2008 của Sở Nội vụ 

hướng dẫn quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ 

dân phố; 

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Uỷ ban 

nhân dân quận Kiến An về kế hoạch bẩu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 

2022 - 2025 trên địa bàn quận (sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các Tổ dân 

phố), Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn xây dựng kế hoạch bầu cử tổ trưởng tổ 

dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ 

của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân được trực tiếp bầu chọn những người 

có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm trong việc xây dựng tổ 

dân phố. Bầu ra người đại diện cho nhân dân trong Tổ dân phố mình và đại diện 

cho Ủy ban nhân dân phường để thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại cơ 

sở, góp phần xây dựng củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

- Nhằm tạo sự thống nhất từ cấp Đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, 

các tổ chức đoàn thể đến từng tổ dân phố và nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức cuộc bầu cử phải thực sự dân chủ, công khai, đúng luật, bảo 

đảm an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí là ngày hội của toàn dân. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng tổ dân phố nhằm phát huy vai trò người 

đại diện cho nhân dân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ do UBND phường giao 

II. QUY TRÌNH BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ  
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1. Tiêu chuẩn tổ trưởng tổ dân phố. 

- Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư 

trú thường xuyên ở tổ dân phố, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và 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 nghiêm chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về khắc 

phục tình trạng Tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên. Trường hợp đặc 

biệt cấp ủy chi bộ báo cáo Đảng ủy phường để có ý kiến chỉ đạo thực hiện. 

2. Trình tự thủ tục bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố 

- Từ ngày 04/11 đến 18/11/2022 : Ủy ban nhân dân phường ban hành 

quyết định công bố ngày bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố ; Quyết định thành phần 

cử tri tham gia bẩu cử tổ trưởng tổ dân phố. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 

nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.  

Dự kiến ngày bầu cử: Chủ nhật 18/12/2022  

Thành phần cử tri: Cử tri đại diện hộ gia đình 

Địa điểm bầu cử: Tại nhà văn hóa 9 tổ dân phố 

- Từ ngày 19/11 đến ngày 24/11 :  

Trưởng ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị Ban công tác mặt trận  với 

một số nội dung công việc sau: 

+ Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố tổ chức hội nghị Ban công tác 

dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi bộ tổ 

dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử. 

+Thống nhất, giới thiệu danh sách Tổ bầu cử (số lượng 5 người), gồm: Tổ 

trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận trận tổ dân phố; thư ký và các thành 

viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện một 

số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri tổ dân phố);  

Đề nghị Ban Công tác mặt trận tổ dân  phố lập: Biên bản hội nghị Ban 

công tác mặt trận, danh sách người ứng cử bầu tổ trường, danh sách tham gia tổ 

bầu cử (có xác nhận của Cấp ủy chi bộ) về văn phòng UBND phường. 

- Từ ngày 25/11 đến 29/11: Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố 

chủ trì, phố hợp với Tổ trưởng Tổ dân phố đương nhiệm tổ chức Hội nghị tổ dân 

phố. Hội nghị được tiến hành khi có trên 50% cử tri đại diện hộ gia đình tham 

dự. Trình tự hội nghị như sau: 

+ Đại diện Ban CTMT tổ dân phố: Giới thiệu danh sách những người ra 

ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố (do Ban công tác Mặt trận đã thống nhất với cấp ủy 

chi bộ tổ dân phố giới thiệu). 
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+ Những người giới thiệu ứng cử trình bày chương trình công tác để hội 

nghị thảo luận, cho ý kiến về danh sách những người ứng cử. Tại hội nghị này, 

cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử. 

+ Ban CTMT tổ dân phố dự kiến số lượng và danh sách người ứng cử Tổ 

trưởng tổ dân phố để hội nghị biểu quyết (danh sách phải có từ 02 người trở 

lên). Việc biểu quyết số lượng danh sách người ứng cử thực hiện bằng hình thức 

giơ tay và có giá trị khi có trên 50% cử tri tham gia tại Hội nghị tán thành. 

- Từ ngày 29/11 đến 30/11: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết 

định thành lập Tổ bầu cử quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử 

- Từ ngày 01/12 đến 05/12: Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách cử tri 

tham gia bỏ phiếu và danh sách những người ứng cử, thông báo đến cử tri biết 

ngày bỏ phiếu và địa điểm bỏ phiếu và các quyết định thành lập Tổ bầu cử, 

Quyết định thành phần cử tri 

Danh sách đại diện cử tri do Tổ bầu cử lập, niêm yết (cảnh sách khu vực 

các tổ dân phố hỗ trợ rà soát) 

- Ngày 18/12/2022: Tổ chức bỏ phiếu bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố 

Cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành bằng hình 

thức bỏ phiếu kín. Hình thức bỏ phiếu kín. Khai mạc lúc 7h00, kết thúc vào 

12h00 cùng ngày hoặc khi 100% cử tri đại diện hộ gia đình đã đi bỏ phiếu. 

+  Kết thúc cuộc bỏ phiếu Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu ngay tại nơi bỏ 

phiếu, mời 02 cử tri không phải là người ứng cử (biết đọc, viết), có mặt chứng 

kiến việc kiểm phiếu. 

+ Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu, ghi rõ tổng số cử 

tri đi bầu, số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp 

lệ, số phiếu và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng cử so với tổng số cử tri đại 

diện hộ gia đình. 

+  Biên bản lập thành 03 bản có chữ ký của Tổ trưởng và thư ký Tổ bầu 

cử. Người trúng cử là người đạt tỷ lệ trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng 

số cử tri đại diện hộ gia đình của Tổ dân phố. 

Chậm nhất 16h00 ngày 18/12/2022: Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết 

quả bầu Tổ trưởng tổ dân phố kèm biên bản kiểm phiếu gửi về UBND, 

UBMTTQ Việt Nam phường (qua Văn phòng UBND phường) 

Từ ngày 19/12 đến 23/12: UBND phường xem xét, ban hành quyết định 

công nhận người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố chính 

thức hoạt động khi có quyết định công nhận người trúng cử của UBND phường. 

*Ghi chú: Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tổ dân phố chuẩn bị công 

tác bầu cử Tổ trưởng bố trí cho phù hợp và đăng ký lịch gửi về UBND, 

UBMTTQ Việt Nam phường để lãnh đạo phường phân công cán bộ, công chức 

dự hội nghị. 
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- Ủy ban nhân dân phường báo cáo Ủy ban nhân dân quận kết quả bầu cử, 

gồm các văn bản sau: 

+ Biên bản bầu cử; 

+ Biên bản kiểm phiếu  (trường hợp bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín); 

+ Báo cáo kết quả bầu cử; 

+ Quyết định công nhận kết quả bầu cử; 

+ Danh sách trích ngang những người ứng cử. 

Thời gian gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân quận  (qua Ban Tổ chức – Nội vụ 

quận) chậm nhất 5 ngày sau khi có kết quả bầu cử 

3.  Thủ tục chọn Tổ phó tổ dân phố 

*Lưu ý: Đối với Tổ phó tổ dân phố thực hiện theo Khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 của Bộ Nội vụ: Phó Trưởng thôn, 

Phó Tổ trưởng tổ dân phố do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau 

khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân 

dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố. 

Tổ trưởng tổ dân phố (sau khi được Chủ tịch UBND phường ban hành 

Quyết định phê chuẩn) lựa chọn Tổ phó tổ dân phố sau khi báo cáo cấp ủy Chi 

bộ và thống nhất với Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố. Chậm nhất trước 

ngày 25/12/2022, báo cáo UBND phường ban hành Quyết định công nhận. Tổ 

phó tổ dân phố chính thức  hoạt động khi có quyết định công nhận của Chủ tịch 

UBND phường và có nhiệm kỳ như Tổ trưởng tổ dân phố. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường:  

Chỉ đạo các thành viên mặt trận, phối kết hợp với các đoàn thể chính trị- 

xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng, tuyên truyền vận động nhân 

dân, hướng dẫn chỉ đạo trưởng ban công tác mặt trận 9 tổ dân phố tổ chức hội 

nghị Ban công tác mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử tổ trưởng tổ dân 

phố; phối hợp với Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 

nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử. 

2. Công an phường: Chịu trách nhiệm đảm bảo về An ninh trật tự trong 

quá trình tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố; chỉ đạo cảnh sát khu vực hỗ trợ 

các tổ bầu cử trong việc lập danh sách đại diện cử tri hộ gia đình, giúp đỡ các tổ 

bầu cử giải quyết các yêu cầu cần thiết để cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố tiến 

hành được thuận lợi, an toàn, đúng luật, đạt kết quả cao nhất 

3.Trạm Y tế phường: 

- Phân công cán bộ đảm bảo phục vụ trong ngày bầu cử. Chủ động, kịp thời 

giải quyết những phát sinh đột xuất liên quan đến sức khỏe của cán bộ và nhân 

dân nơi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. 

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định. 
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4. Ban chỉ huy quân sự phường: Chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ của 

phường phối kết hộp với công an, Ban Bảo vệ dân phố phường và ban chỉ huy 

các tổ dân phố đảm bảo tốt và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá 

trình tổ chức bầu cử. 

5.Văn phòng UBND phường: Giúp việc cho Ban chỉ đạo phường trong 

việc ban hành các văn bản hướng dẫn, thực hiện về bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, 

tổng hợp kết quả bầu cử báo cáo về UBND quận. 

6. Bộ phận tài chính kế toán: Tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo cân 

đối tài chính hỗ trợ công tác bầu cử tổ trưởng các tổ dân phố. 

7. Bộ phận Tư pháp hộ tịch: Tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo trong 

việc hướng dẫn chỉ đạo các tổ dân phố thực hiện bầu cử tổ trưởng tổ dân phố 

đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật. 

8. Bộ phận Văn hóa Văn hóa – xã hội: Có nhiệm vụ phối hợp với các tổ 

dân phố làm tốt công tác tuyên truyền và trang trí khu vực bầu cử, tổ chức treo 

băng zôn, khẩu hiệu, chuẩn bị đĩa chào cờ cho các tổ bầu cử. 

- Thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường về việc thực 

hiện bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. 

9. Các tổ dân phố: 

- Căn cứ nội dung kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng 

quy định. 

- Chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất như: loa đài, trang trí khánh tiết,... 

phải chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, 

đúng nguyên tắc. 

Trên đây là kế hoạch Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn. Trong quá trình thực hiện có vướng 

mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về Ban chỉ đạo bầu cử tổ dân phố của phường 

để xem xét, giải quyết.   

Kế hoạch này thay thế kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14/10/2022 của 

Ủy ban nhân dân phường. 

 

Nơi nhận: 
- UBND quận; 

- TT Đảng ủy phường; 

- Thành viên ban chỉ đạo; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu vp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Hiếu Chinh 
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