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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LIÊN MẠC

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

Số:       /KH-UBND Liên Mạc, ngày 25 tháng 4 năm 2022
KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn xã Liên Mạc
nhiệm kỳ 2022 -2024

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 
17/4/2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn 
thi hành hành một số Điều của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ 
chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; trên sơ sở Hợp nhất thông tư: 04/2012/TT-BNV 
ngày 31/8/2012; Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về hướng dẫn về tổ chức và 
hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND Tỉnh hải 
Dương V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 
18/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh 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 ngày 07/8/2013 của UBND Tỉnh.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu Trưởng thôn, 
nhiệm kỳ 2022 - 2024 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
Công tác bầu cử Trưởng thôn là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp, bầu ra 

người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Tổ chức bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm các tiêu chuẩn 
trong việc bầu cử, Trưởng thôn phải phát huy vai trò người đại diện cho nhân dân, có 
năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và của cấp trên giao, cùng cộng 
đồng dân cư trong thôn cùng nhau thảo luận, quyết định các công việc tự quản, bảo đảm 
đoàn kết giữ gìn an toàn xã hội và vệ sinh môi trường, xây dựng cuộc sống mới; giúp đỡ 
nhau trong sản xuất và đời sống, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp, thuần phong mĩ 
tục của thôn; xây dựng hạ tầng cơ sở của thôn, xây dựng và thực hiện hương ước.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giám sát việc thực hiện các quy định về bầu 
cử Trưởng thôn theo Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường.

II. Thời gian triển khai và tiến hành bầu cử:
1. Ngày 25/04/2022 UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử 

Trưởng thôn, Quyết định công bố ngày bầu cử và thành lập BCĐ bầu cử chức danh 
Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. 
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2. Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 06/05/2022 các ban chi ủy chi bộ phối hợp 
giới thiệu nhân sự.

Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức hội nghị ban công tác mặt trận 
thôn thành phần gồm:

- Trưởng, phó thôn đương nhiệm; trưởng - phó các đoàn thể: thanh niên, phụ 
nữ, cựu chiến binh, nông dân.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn trưởng thôn hội nghị dự kiến danh sách ứng cử 
trưởng thôn. Báo cáo với chi ủy, chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng 
cử trưởng thôn.

3. Từ ngày 27/04/2022 đến ngày 08/05/2022 thành lập tổ bầu cử của thôn. 
Tổ trưởng là trưởng ban công tác mặt trận thôn, thư ký và các thành viên khác là 
đại diện. Một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ phụ trách xóm. (Tổ 
bầu cử gồm 9 người).

4. Từ ngày 28/04/2022 đến ngày 09/05/2022 niêm yết danh sách cử tri đại 
điện theo hộ gia đình.

- Công bố danh sách tổ bầu cử và danh sách người ra ứng cử chức danh 
trưởng thôn.

5. Ngày 22/5/2022 Tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 (chủ nhật).
6. Ngày 30/5/2022 Ban hành Quyết định công nhận chức danh Trưởng thôn nhiệm 

kỳ 2022-2024.
III. Kinh phí tổ chức bầu cử: UBND xã hỗ trợ phần kinh phí cho các tổ bầu cử 

để tổ chức bầu cử, in ấn tài liệu và cơ sở vật chất cho các thôn tổ chức bầu cử.
IV. Tổng kết công tác bầu cử: Ngày 30/5/2022 tổng kết công tác bầu cử và trao 

quyết định công nhận trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024, 

UBND xã yêu cầu Các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên BCĐ, Ban công tác mặt 
trận các thôn, Trưởng các thôn, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ: căn chức năng, 
nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử. Trong quá trình thực hiện 
có phát sinh vướng mắc, phản ánh về UBND xã để có phương án tổ chức thực hiện.
Nơi nhận:
- UBND, Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy - TT HĐND xã; để báo cáo.
- LĐ UBND - UBMTTQ;  
- Bí thư chi bộ - TT thôn; Ban CTMT thôn; Để 
Tổ chức thực hiện.
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Tiêu Công Thuật
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