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ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

  Số:16 /KH-UBND                      Tam Bình, ngày 01  tháng  03  năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2019 

 

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số: 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17 

tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt Tổ quốc Việt Nam 

về việc ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, 

Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số: 12/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, 

khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  

Thực hiện Công văn số: 143/UBND, ngày 13/01/2017 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp nhiệm kỳ 

2017-2019; 

Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số: 26/HDLT-SNV-UBMTTQVN, Hướng dẫn 

liên tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vinh Long và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh 

Long, ngày 07/02/2017 về công tác tổ chức và quy trình bầu cử Trưởng, Phó 

trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 – 2019; Quy trình bầu cử thành viên Ban Thanh 

tra nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử 

Trưởng Ấp, Phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2019 trên địa bàn huyện với những nội 

dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC BẦU CỬ TRƯỞNG ẤP, PHÓ 

TRƯỞNG ẤP 

- Tổ chức tuyên truyền một cách sâu sắc từ trong nội bộ Đảng và toàn quần 

chúng nhằm quán triệt cho được ấp - khóm (gọi chung là ấp) không phải là cấp 

hành chánh mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, nơi thực hiện dân chủ một 

cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức 

nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
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nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Trưởng ấp, Phó trưởng ấp do cử tri hộ gia đình ở 

trong ấp trực tiếp bầu để thực hiện một số nhiệm vụ hành chánh tại ấp. 

- Tổ chức bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp là phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, gắn liền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm 

chủ”, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ấp, góp phần xây 

dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh. Vì vậy việc bầu cử Trưởng ấp, Phó 

trưởng ấp phải thật sự dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo 

đảm quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. 

- Phải quán triệt một cách sâu sắc tinh thần Công văn số: 143/UBND, ngày 

13/01/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức bầu cử Trưởng 

ấp, Phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2019 và công văn số 435-CV/HU ngày 

14/02/2017 của Huyện ủy Tam Bình, về việc chỉ đạo tổ chức bầu cử Trưởng ấp, 

khóm; thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2017-2019. Để qua 

đó đảm bảo việc bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp theo đúng yêu cầu cơ cấu đó là 

“Bí thư kiêm Trưởng ấp”. 

II. TIÊU CHUẨN 

Trưởng ấp và Phó Trưởng ấp phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú 

thường xuyên ở ấp; 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. 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Thời gian: 

Bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp thống nhất tổ chức trong toàn huyện vào 

ngày chủ nhật lúc 7 giờ ngày 19/3/2017 và kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày. 

2.Nhiệm vụ của cấp xã: 

- Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã - thị trấn 

(gọi chung là xã) ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp; chủ 

trì phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây 

dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử (kèm 

mẫu số 1). 

- Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử: thành phần Ban chỉ đạo bầu cử gồm Chủ 

tịch UBND xã làm Trưởng ban, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Phó ban, đại diện Ban 
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Thường trực UB.MTTQ xã Phó ban, thành viên là các tổ chức đoàn thể chính trị -  

xã hội. 

- Chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp 

UBND cấp xã căn cứ địa bàn và cử tri ở các ấp để thành lập số lượng tổ bầu cử ở 

mỗi ấp cho phù hợp. Mỗi tổ bầu cử từ 05 – 07 người do Trưởng ban hoặc Phó 

trưởng ban công tác Mặt trận làm tổ trưởng, thư ký và các thành viên khác là đại 

diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri ấp; quyết định về 

nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri là đại diện hộ gia 

đình tham gia bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp. Các quyết định này phải được 

thông báo đến nhân dân ở ấp chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử (đính kèm mẫu 

số 2) 

- Đảng ủy và Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã xem xét 

thống nhất nhân sự và thông báo cho Cấp ủy, Trưởng ấp và Ban công tác Mặt trận 

ấp thực hiện. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể cấp xã giám sát việc bầu cử 

Trưởng ấp, Phó trưởng ấp đồng thời đảm bảo cho cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, 

đúng quy định. 

-Thực hiện công tác kiểm tra đối với các ấp trên địa bàn xã. 

-Báo cáo về huyện công tác bầu cử sau 5 ngày bầu cử. 

3. Nhiệm vụ của ấp: 

a) Hội nghị lần thứ nhất: (triển khai công tác bầu cử và giới thiệu số 

lượng, dự kiến danh sách người ứng cử) 

- Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, 

khóm tổ chức hội nghị thành viên Ban công tác Mặt trận ấp, khóm dự kiến danh 

sách người ứng cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp (ngày 04/3/2017) 

Thành phần hội nghị: 

Trưởng Ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng ấp đương 

nhiệm, Chi ủy chi bộ ấp, các thành viên trong Ban công tác Mặt trận. 

Nội dung hội nghị: 

+ Trưởng ấp đương nhiệm, công bố quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã 

về ngày tổ chức bầu cử Trưởng ấp, phổ biến kế hoạch tổ chức bầu cử, chuẩn bị các 

điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức bầu cử. 

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận phổ biến tiêu chuẩn, dự kiến số lượng, công 

tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp (số lượng và 

dự kiến danh sách ứng cử Trưởng ấp ít nhất 02 người, danh sách dự kiến bầu cử 



 4 

Phó Trưởng ấp theo hình thức tín nhiệm). Hội nghị thảo luận thống nhất danh sách 

đưa ra ứng cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp. 

+ Cuộc họp Ban công tác Mặt trận có Thư ký lập biên bản trong đó ghi rõ 

thời gian, địa điểm, thành phần, tổng số người được triệu tập, số người tham dự, 

nội dung và nhận xét của hội nghị về những ưu điểm, nhược điểm của người được 

dự kiến giới thiệu ứng cử để báo cáo với Chi ủy chi bộ ấp và Ban chỉ đạo bầu cử 

xã (đính kèm mẫu số 3). 

b) Hội nghị lần thứ 2: (Hội nghị cử tri) Từ ngày 5 đến ngày 12/3/2017. 

- Tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận điều kiện, tiêu chuẩn và giới thiệu 

ứng cử, thành phần hội nghị gồm: 

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng ấp mời cử tri 

trong địa bàn Tổ bầu cử tham dự. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất có thể tổ chức 

thành nhiều cuộc, mỗi cuộc có khoảng 30 – 50 cử tri tham dự sẽ đạt kết quả cao 

hơn, nhưng tổng hợp lại phải đảm bảo có trên 50% số cử tri đại diện hộ toàn địa 

bàn Tổ bầu cử tham dự. 

+ Trưởng ấp mời đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; đại diện Chi ủy chi bộ, Chi đoàn thanh niên, 

Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập 

đỏ, cử tri đại diện hộ gia đình của ấp cùng dự hội nghị. 

- Nội dung, thủ tục, trình tự: 

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham 

dự; giới thiệu Thư ký hội nghị. 

+ Trưởng ấp công bố quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã về ngày tổ 

chức bầu cử, kế hoạch bầu cử; báo cáo công tác nhiệm kỳ qua và tự phê bình trước 

hội nghị cử tri (nội dung tự phê đối với Trưởng ấp: Báo cáo kết quả đạt được 

nhiệm kỳ qua; Những chỉ tiêu lớn; Đánh giá vai trò điều hành của Trưởng ấp; 

những mặt đạt được, hạn chế và nguyên nhân). 

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận phổ biến điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng ấp, 

Phó trưởng ấp và dự kiến danh sách những người ra ứng cử Trưởng ấp, Phó trưởng 

ấp. 

+ Hội nghị tham gia thảo luận điều kiện, tiêu chuẩn và giới thiệu người ứng 

cử hoặc tự ứng cử, giới thiệu danh sách ứng cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp. 

+ Thông qua biên bản cuộc họp, biên bản ghi rõ thành phần hội nghị, tổng 

số người được triệu tập, số người có mặt, nội dung, diễn biến hội nghị (đính kèm 

mẫu số 3a). 

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp phát biểu kết thúc hội nghị. 
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c) Hội nghị lần thứ 3: (tổ chức hội nghị để thống nhất và ấn định danh 

sách những người ứng cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp) Từ ngày 5 đến ngày 

12/3/2017. 

- Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp triệu tập và chủ trì hội nghị. 

- Thành phần hội nghị: 

+ Đại diện Lãnh đạo Chi ủy chi bộ, tất cả các thành viên Ban công tác Mặt 

trận. 

+ Mời đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã dự hội nghị. 

-  Nội dung, thủ tục, trình tự: 

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận nêu mục đích; nội dung; giới thiệu đại 

biểu; Thư ký hội nghị thông qua danh sách những người được Ban công tác Mặt 

trận, cử tri giới thiệu và người tự ứng cử. 

+ Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng ấp, hội nghị thảo luận và ấn định số 

người ứng cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp. (số người ứng cử Trưởng ấp ít nhất là 02 

người để cử tri lựa chọn bầu, bầu cử Phó Trưởng ấp theo hình thức tín nhiệm). 

+ Hội nghị lập biên bản ghi rõ thành phần hội nghị, tổng số người được 

triệu tập, số người có mặt, nội dung, diễn biến hội nghị và thỏa thuận cuối cùng 

của hội nghị lập danh sách ấn định những người ứng cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp 

(đính kèm mẫu số 3). 

+ Ban công tác Mặt trận ấp, hướng dẫn các ứng cử viên làm đơn xin ứng 

cử, lý lịch trích ngang, tiểu sử tóm tắt (đính kèm mẫu số 4). 

+ Ban công tác Mặt trận ấp tổng hợp báo cáo xin ý kiến Chi ủy chi bộ và 

Cấp ủy cấp trên. 

4. Nhiêṃ vu ̣quyền haṇ của Ban chỉ đaọ bầu cử: 

- Tổ chức chỉ đaọ , kiểm tra đôn đốc viêc̣ thi hành cá c quy điṇh về bầu cử 

của tổ bầu cử; 

- Kiểm tra đôn đốc viê c̣ lâp̣, niêm yết danh sách đaị diêṇ cử tri hô ̣gia đình 

và niêm yết danh sách những người ứng cử ở các Tổ bầu cử; 

- Kiểm tra đôn đốc viêc̣ bố trí các phòng bỏ phiếu và các công viêc̣ bầu cử 

ở các phòng bỏ phiếu; 

- Nhâṇ t ài liêụ và  phiếu bầu cử của UBND cấp xã ; phân phối tài  liêụ và 

phiếu bầu cử cho tổ bầu cử chậm nhất là 5 ngày trước ngày bầu cử; 

- Xét và giải quyết các khiếu nại về công tác bầu cử của các tổ bầu cử. 

- Nhận và kiểm tra biên bản, xác định kết quả bầu cử do các tổ bầu cử gửi 

đến; tổng hợp báo kết quả bầu Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp; báo cáo tổng kết công 
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tác bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp ở cấp xã, gửi báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện thông qua phòng Nội vụ để báo cáo về sở Nội vụ. 

- Ban chỉ đạo bầu cử hết nhiệm vụ sau khi công bố kết quả bầu cử. 

5. Nhiêṃ vu ̣và quyền haṇ của Tổ bầu cử: 

- Lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử, danh sách ứng cử viên 

chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức bầu cử (chậm nhất đến ngày 13/3/2017). 

+ Việc lập danh sách đại diện hộ gia đình do Tổ bầu cử lập theo từng khu 

vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi để nhân dân biết. 

+ Khi dò danh sách cử tri (đại diện hộ gia đình) nếu thấy có sai sót hoặc 

cần thay đổi tên người đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu thì cử tri có quyền khiếu 

nại bằng đối thoại hoặc bằng văn bản với tổ bầu cử để được lập lại cho đúng. 

- Nhận tài liệu và phiếu bầu (có đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp 

xã ở góc trái phía trên của phiếu bầu) từ Ủy ban nhân dân cấp xã để phát cho cử tri 

trong ngày bầu cử, chuẩn bị hòm phiếu. 

- Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, danh 

sách ứng cử viên, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 05 ngày trước ngày bầu cử (Từ 

ngày 14 đến 18/3/2017). 

- Bố trí, trang trí phòng bỏ phiếu. 

-  Tổ chức ngày bầu cử theo đúng nội quy của phòng bỏ phiếu. 

- Xét giải quyết những khiếu nại về bầu cử. 

- Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu. 

- Công bố kết quả bầu cử. 

- Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu và 

các tài liệu liên quan đến việc bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp đến Ban chỉ đạo 

bầu cử cấp xã. 

Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử cho nhân dân biết và trình đầy đủ các thủ 

tục liên quan đến công tác bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp cho Ban chỉ đạo bầu 

cử cấp xã. 

Tổ bầu cử hết nhiệm vụ sau khi công bố kết quả bầu cử. 

IV. TRÌNH TỰ BẦU CỬ TRƯỞNG ẤP, PHÓ TRƯỞNG ẤP 

1. Cuộc bầu cử tiến hành bắt đầu từ 07 giờ sáng và kết thúc vào lúc 13 giờ 

chiều cùng ngày, trường hợp khi có 100% cử tri trong danh sách được niêm yết đi 

bỏ phiếu thì Tổ bầu cử có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn. 

2. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước 

sự chứng kiến của cử tri không phải là người ứng cử. 
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3. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu và tự mình đi bầu, không được 

nhờ người khác bầu thay. Trường hợp cử tri đi vắng xa nhà hoặc già yếu, ốm đau, 

không tự mình đi bỏ phiếu được thì báo cáo cho tổ bầu cử biết để ghi rõ vào cột 

ghi chú của danh sách cử tri không tham gia bầu cử. 

4. Tiến hành bầu Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp: 

- Việc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín; 

-  Kết thúc bầu cử, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu: việc kiểm phiếu 

được tiến hành ngay tại phòng bỏ phiếu khi kết thúc cuộc bỏ phiếu. Trước khi mở 

hòm phiếu, tổ bầu cử phải thống kê và niêm phong số phiếu bầu còn lại, đồng thời 

phải mời 2 đại diện hộ gia đình không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm 

phiếu. Biên bản kiểm phiếu lập thành 3 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu 

cử và đại diện hộ gia đình được mời chứng kiến việc kiểm phiếu (biên bản kiểm 

phiếu đính kèm theo mẫu số 7, số 8). 

5. Kết quả bầu cử: 

-  Người trúng cử Trưởng ấp là người có phiếu tín nhiệm cao nhất và đạt 

trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn 

ấp. Người trúng cử Phó Trưởng ấp là người có phiếu tín nhiệm đạt trên 50% số 

phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn ấp. 

- Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu cử Trưởng ấp; Phó Trưởng 

ấp kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ban chỉ đạo bầu cử cấp xã. 

- Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu 

hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn ấp thì tiến hành bầu cử 

lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất 

không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. 

- Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng ấp, Phó 

Trưởng ấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng ấp, Phó 

Trưởng ấp lâm thời để điều hành hoạt động của ấp cho đến khi bầu được Trưởng 

ấp, Phó Trưởng ấp mới. 

- Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức 

bầu Trưởng ấp mới. Quy trình bầu Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp mới thực hiện theo 

quy định hướng dẫn này. 

6. Việc công nhận kết quả bầu cử: 

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ 

trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người 

trúng cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không 
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ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

- Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp chính thức hoạt động khi có quyết định công 

nhận của  Ủy ban nhân dân cấp xã. 

7. Tổng kết cuộc bầu cử .(đính kèm mẫu số 9, số 10, số 11, số 11.1) 

- Sau khi nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các tổ bầu 

cử, Ban chỉ đạo bầu cử lập báo cáo tổng kết cuộc bầu cử. 

- Trong thời gian 5 ngày sau bầu cử Ủy ban nhân dân các xã gửi báo cáo 

tổng kết bầu cử trong phạm vi cấp xã về Phòng Nội vụ tổng hợp (chậm nhất đến 

ngày 24/3/2017). 

V. KINH PHÍ BẦU CỬ 

Kinh phí bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp; thành viên Ban Thanh tra nhân 

dân được đảm bảo từ ngân sách nhà nước, Phòng Tài chính - kế hoạch sẽ có hướng 

dẫn cụ thể về kinh phí cho các xã - thị trấn. Khi có kết quả bầu cử Trưởng ấp, Phó 

trưởng ấp; thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban chỉ đạo bầu cử có trách nhiệm 

tổng kết, thanh quyết toán theo quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã chịu trách 

nhiệm tổ chức chỉ đạo việc cơ cấu nhân sự và bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp 

nhiệm kỳ 2017 – 2019. 

- Căn cứ nội dung kế hoạch này, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện tại 

địa phương mình, phải thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai quán triệt thống 

nhất nhằm thực hiện việc bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp đạt kết quả tốt. 

- Phòng Văn hoá Thông tin và Đài truyền thanh huyện có kế hoạch phối 

hợp hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã trong việc tuyên truyền trước, trong và sau ngày 

bầu cử. 

- Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã tổ chức thực 

hiện đúng quy định. Tham mưu UBND huyện tổ chức tổng kết cấp huyện sau 7 

ngày bầu cử. 

- Công an, Huyện đội xây dựng kế hoạch chỉ đạo trong ngành bảo vệ công 

tác bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp đạt an toàn. 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện lập dự trù kinh phí hướng dẫn 

UBND các xã chi phục vụ công tác bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp. 

- Đề nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí cấp ủy huyện chỉ 

đạo xã, chỉ đạo kiểm tra các xã tổ chức thực hiện bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp, 

bảo đảm đúng quy định 
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- Đề nghị Ban tuyên giáo Huyện ủy, Ban dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt 

trận Tồ quốc huyện và các ngành, đoàn thể huyện phối hợp chỉ đạo công tác bầu cử 

Trưởng ấp, Phó trưởng ấp đạt yêu cầu. 

- Các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác 

kiểm tra, chỉ đạo địa bàn được phân công. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc phản ảnh về 

Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- VP.Uỷ ban nhân dân tỉnh;                                                                                 CHỦ TỊCH 

- Sở Nội Vụ;                     

- TT.HU, HĐND, UBMTTQ huyện;                                                                     

- Thành viên UBND huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                                      

 

 

                                                                                                                        Trần Văn Dũng 
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