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UBND HUYỆN THANH MIỆN
             PHÒNG NỘI VỤ

Số:         /HD-NV

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

Thanh Miện, ngày        tháng 8 năm 2022

HƯỚNG DẪN
Một số nội dung chủ yếu về nghiệp vụ công tác

bầu cử trưởng thôn, khu dân cư (nhiệm kỳ 2022-2025)
–––––––––

          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, 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;
          Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Thông 
tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 
8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, 
khu dân cư;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 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; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của 
UBND tỉnh Hải Dương về 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 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 1766/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND huyện 
Thanh Miện về việc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025.

Phòng Nội vụ hướng dẫn một số nội dung chủ yếu về nghiệp vụ công tác bầu 
cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 như sau: 

PHẦN I: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND XÃ, THỊ TRẤN VÀ 
CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN

I. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN CÓ NHỮNG NHIỆM VỤ, 
QUYỀN HẠN SAU: 

1. Quyết định công bố ngày bầu cử, trước ngày bầu cử 20 ngày; Phối hợp với 
Ban Thường trực UB MTTQ xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức bầu cử Trưởng 
thôn trong xã, thị trấn. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quy định về bầu cử của 
các thôn.

2. Quyết định thành lập Tổ bầu cử: Chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ 5-7 
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người, gồm: Đồng chí Trưởng Ban công tác mặt trận hoặc một đồng chí là thành viên 
trong Ban công tác Mặt trận thôn là 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 thôn, khu dân cư...

3. Lãnh đạo công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử Trưởng thôn. 
4. Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử.
5. Xác nhận danh sách người ứng cử Trưởng thôn và danh sách cử tri đại diện 

hộ, công bố danh sách người ứng cử Trưởng thôn.
6. Xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử Trưởng thôn.
7. In tài liệu bầu cử và phiếu bầu cử của các thôn (UBND xã, thị trấn đóng 

dấu phiếu bầu cử ở góc trái phía trên của phiếu bầu cử).
8. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử Trưởng thôn (hòm phiếu, 

giấy bút…) và kinh phí phục vụ bầu cử.
9. Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của tổ bầu cử ở các 

thôn, lập biên bản xác định kết quả bầu cử.
10. Thông báo kết quả bầu cử Trưởng thôn và ra quyết định phê chuẩn kết quả 

bầu cử Trưởng thôn và bổ nhiệm phó thôn.
11. Tổ chức việc bầu cử lại (nếu có).
12. Tổng kết rút kinh nghiệm.
13. Báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn về UBND huyện (qua phòng Nội vụ)
II. TỔ BẦU CỬ
1. Lập và công bố danh sách, thành phần cử tri tham gia bầu cử.
2. Thông báo danh sách người ứng cử Trưởng thôn.
3. Tổ chức việc bầu cử trong khu vực bỏ phiếu.
4.  Bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu.
5.  Bảo đảm trật tự trong phòng bỏ phiếu.
6.  Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu gửi UBND xã, thị trấn.
7. Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của tổ bầu cử.
III. UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ, THỊ TRẤN
Phối hợp UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ 

chức triển khai kế hoạch bầu Trưởng thôn.
Chỉ đạo Trưởng ban công tác Mặt trận thôn thực hiện các bước theo quy định 

của bầu cử.
Đối với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn: 
Thực hiện các bước theo quy trình để giới thiệu người ra ứng cử Trưởng thôn.
Tổ chức và thực hiện các nội dung công việc của cuộc bầu cử.
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PHẦN II: TRÌNH TỰ CÁC CÔNG VIỆC TRƯỚC, TRONG
VÀ SAU BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN

1. Trưởng ban công tác Mặt trận thôn:
Sau khi công bố ngày bầu cử của UBND xã, thị trấn Trưởng ban công tác 

Mặt trận thôn có trách nhiệm nhận đơn của những người tự ứng cử (nếu có) và thực 
hiện xong một số nhiệm vụ sau: 

1.1. Tổ chức hội nghị hiệp thương nhân sự: 
Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 

chủ trì tổ chức hội nghị của thôn:
* Thành phần gồm: 
+ Trưởng, phó thôn đương nhiệm; Trưởng, Phó chi hội các đoàn thể: Nông 

dân, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh. 
*Nội dung hội nghị:
+ Hội nghị cử thư ký ghi chép nội dung hội nghị.

          + Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn hoặc Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
xã, thị trấn thông báo: Các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên về bầu cử 
Trưởng thôn; tiêu chuẩn của Trưởng thôn; Danh sách dự kiến người ứng cử trưởng 
thôn (do chi bộ giới thiệu).
          + Hội nghị thảo luận, giới thiệu và thống nhất danh sách dự kiến người ra ứng 
cử trưởng thôn (có thể có số dư nhưng danh sách bầu cử không được quá hai 
người).

+ Căn cứ vào tiêu chuẩn Trưởng thôn, hội nghị dự kiến danh sách người ứng 
cử Trưởng thôn; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra 
ứng cử (từ 1-2 người). 

+ Thông qua biên bản hội nghị và danh sách người ứng cử trưởng thôn.
1.2. Trưởng ban công tác Mặt trận thôn:
 Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, cùng tổ bầu cử lập danh sách cử tri 

đại diện hộ gửi UBND xã, thị trấn xem xét, phê duyệt; chậm nhất 07 ngày trước 
ngày bầu cử tổ bầu cử niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri tại nhà 
văn hóa thôn hoặc địa điểm dự kiến tổ chức bỏ phiếu; tóm tắt tiểu sử của người ứng 
cử trưởng thôn.

2. Một số công việc trước ngày bầu cử:
2.1. Chuẩn bị phòng bỏ phiếu:
a. Địa điểm phòng bỏ phiếu: 
Bố trí phòng bỏ phiếu ở nhà văn hóa thôn hoặc khu vực trung tâm của thôn 

để cử tri đi lại được thuận lợi; phòng bỏ phiếu phải đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, 
nhất thiết phải có lối cho cử tri đi vào bỏ phiếu và lối để cử tri đi ra khi bỏ phiếu xong.

b. Trang trí phòng bỏ phiếu:
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Phòng bỏ phiếu phải được trang trí theo quy định và xong trước 17h00’ ngày 
trước ngày bầu cử. Bố trí người bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng bỏ phiếu.

Trang trí phòng bỏ phiếu theo sơ đồ:  (có sơ đồ hướng dẫn kèm theo) 
2.2 Chuẩn bị hòm phiếu: mỗi tổ bầu cử phải có hòm phiếu chính và hòm 

phiếu phụ.
2.3. Chuẩn bị phiếu bầu: 
Tổ bầu cử nhận đầy đủ phiếu bầu từ UBND xã, thị trấn theo danh sách cử tri 

được niêm yết của khu vực bỏ phiếu và phiếu dự phòng (vào chiều hôm trước ngày 
bầu cử). Khi nhận phiếu bầu phải có biên bản bàn giao giữa người giao và người 
nhận về số lượng phiếu bầu. Phiếu bầu ghi tên những người ứng cử đúng với danh 
sách người ứng cử trong thôn của mình.

2.4. Chuẩn bị tài liệu và văn phòng phẩm phục vụ bầu cử (UBND xã, thị 
trấn chuẩn bị): 

- Danh sách những người ứng cử Trưởng thôn.
- Danh sách cử tri của thôn.
- Tiểu sử tóm tắt ứng cử trưởng thôn.
- Nội quy phòng bỏ phiếu.
- Thể lệ bầu cử.
- Lời khai mạc của tổ bầu cử.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu.
- Giấy, bút, băng cờ, khẩu hiệu.
- Băng nhạc Quốc ca và có một số bài hát ca ngợi quê hương đất nước.
- Các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử.
- Khẩu hiệu: Trên phông vải nền đỏ, chữ vàng, treo ở khu vực bầu cử
+ Sáng suốt lựa chọn người có đủ đức, tài bầu giữ chức danh Trưởng thôn 

nhiệm kỳ 2022-2025.
+ Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự cuộc bầu cử chức danh Trưởng 

thôn nhiệm kỳ 2022-2025.
PHẦN III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC TRONG

NGÀY BẦU CỬ
1. Thời gian khai mạc và kết thúc cuộc bỏ phiếu: 
Giờ khai mạc bắt đầu từ 7h00’ và kết thúc cuộc bỏ phiếu lúc 17h00’ cùng ngày 

18/9/2022; nếu đơn vị bầu cử nào có số cử tri đã bỏ phiếu đạt 100% cử tri ghi trong 
danh sách thì đơn vị đó được tiến hành kiểm phiếu trước thời gian quy định.
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Lưu ý: Khi đã hết giờ bỏ phiếu, nếu còn cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu mà 
chưa kịp bỏ phiếu thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, tổ bầu cử mới được 
tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu.

2. Tiến hành lễ khai mạc: 
Đến giờ quy định khi các cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu, tổ bầu cử tiến 

hành làm lễ khai mạc
a) Tổ phó thực hiện các công việc sau: 
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Đọc nội quy phòng bỏ phiếu
- Mời 2 cử tri không phải là người ứng cử trưởng thôn kiểm tra hòm phiếu và 

niêm phong hòm phiếu theo quy định
- Mời tổ trưởng lên khai mạc 
b) Tổ trưởng thực hiện các bước sau: 
- Đọc lời khai mạc của tổ bầu cử 
- Mời cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên và việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục.
3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ bầu cử:
- Bố trí 2-3 thành viên tổ bầu cử để làm nhiệm vụ trực bàn số 1 để đối chiếu 

danh sách cử tri và phát phiếu bầu, hướng dẫn cho cử tri viết phiếu bầu
- Bố trí 01 thành viên tổ bầu cử làm nhiệm vụ tại bàn số 2 để viết hộ phiếu bầu 

đối với cử tri không thể tự viết được (nếu cử tri có yêu cầu)
- Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ 

phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để 
cử tri nhận phiếu và bầu.

- Thư ký tổ bầu cử: chuẩn bị đầy đủ các loại biên bản theo quy định.
- Các thành viên tổ bầu cử đã được phân công đảm nhiệm từng công việc 

trong ngày bầu cử phải có sự phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ
- Phải quản lý chặt chẽ hòm phiếu, phiếu bầu và các loại phương tiện phục vụ 

cho ngày bầu cử.
- Trong ngày bầu cử, cuộc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục, trong trường 

hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì tổ bầu cử lập tức niêm 
phong hòm phiếu, tài liệu có liên quan và kịp thời báo cáo UBND xã, thị trấn biết, 
đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được liên tục.

4. Việc kiểm phiếu:
a) Phân công việc kiểm phiếu:
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Tổ bầu cử phân công các thành viên thành các nhóm để kiểm phiếu, mỗi 
nhóm 3 người (1 người đọc, 2 người ghi kết quả cho từng ứng cử viên); thư ký tổ 
bầu cử làm các loại biên bản.

b) Mở hòm phiếu:
Khi kết thúc cuộc bỏ phiếu tiến hành mở hòm phiếu và kiểm phiếu ngay tại 

phòng bỏ phiếu.
Trước khi mở hòm phiếu tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong 

số phiếu không sử dụng đến, số phiếu cử tri viết hỏng và mời 02 cử tri không phải là 
người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu. Nếu có hòm phiếu phụ thì tiến hành mở 
hòm phiếu phụ cùng hòm phiếu chính.

c) Trình tự kiểm phiếu: 
* Kiểm tra phân loại phiếu bầu 
- Phân thành 2 loại phiếu: Phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ
- Phiếu hợp lệ được xếp thành tập 10 tờ hoặc 100 tờ
* Những phiếu sau đây là phiếu hợp lệ: 
- Phiếu bầu theo mẫu quy định do tổ bầu cử phát ra có dấu của UBND xã, thị trấn.
- Phiếu bầu có đủ số đại biểu mà đơn vị được bầu cử.
* Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ: 
- Phiếu không theo mẫu quy định do tổ bầu cử phát ra
- Phiếu không có dấu của UBND xã, thị trấn
- Phiếu để số đại biểu được bầu nhiều hơn số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu
- Phiếu gạch hết tên các đại biểu ứng cử (đối với đơn vị bầu cử có 2 ứng cử viên)
- Phiếu có ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm, phiếu có 

gạch vào khoảng cách giữa họ và tên hai ứng cử viên, phiếu khoanh tròn họ và tên 
ứng cử viên.

Lưu ý: 
Sau khi phân loại phiếu thấy tổng số phiếu bằng hoặc ít hơn số phiếu phát ra 

thì tiến hành kiểm phiếu ngay. Nếu tổng số phiếu nhiều hơn số phiếu phát ra thì tổ 
bầu cử phải kiểm tra lại.

Phiếu không hợp lệ tập hợp xong giao cho tổ trưởng kiểm tra lại; nếu có phiếu 
nào nghi là không hợp lệ thì tổ trưởng tổ bầu cử phải đưa ra toàn tổ giải quyết.

* Tiến hành kiểm phiếu: 
Kiểm phiếu: 01 người đọc, 02 người chấm phiếu tín nhiệm cho từng ứng cử 

viên xong cộng lại kết quả số phiếu bầu của từng ứng cử viên; sau đó tổ bầu cử tiến 
hành thử lại

Phiếu bầu cho từng ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn số phiếu hợp lệ là đúng 
* Lập các biên bản kiểm phiếu:
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Sau khi đã thử lại kết quả kiểm phiếu, thư ký tổ bầu cử lập biên bản kết quả 
kiểm phiếu bầu cử (theo mẫu) đầy đủ, rõ ràng có chữ ký của tổ trưởng, thư ký và cử tri.

Biên bản lập thành 05 bản gửi: UBND huyện; Đảng uỷ, UBND, Ủy ban 
MTTQ xã, thị trấn và Tổ bầu cử.

Sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu xong, phiếu bầu cử 
Trưởng thôn (phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu không dùng đến và phiếu cử 
tri viết hỏng) được bỏ vào hòm phiếu niêm phong và giao cho UBND xã, thị trấn 
quản lý.

PHẦN IV: MỘT SỐ CÔNG VIỆC SAU NGÀY BẦU CỬ
1. Tổ trưởng, thư ký tổ bầu cử gửi biên bản kết quả kiểm phiếu đến UBND, 

UB MTTQ xã, thị trấn.
2. Tổ bầu cử họp rút kinh nghiệm.
3. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ trưởng tổ bầu 

cử, UBND xã, thị trấn xem xét và quyết định công nhận người trúng cử Trưởng 
thôn hoặc quyết định bầu cử lại. Trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc 
quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

4. Trưởng thôn, khu dân cư chính thức hoạt động khi có quyết định công 
nhận của UBND xã, thị trấn.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử 
Trưởng thôn. Đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ pháp lệnh thực hiện dân chủ ở 
xã, thị trấn và những quy định về bầu cử, các văn bản hướng dẫn của các cấp và 
những kinh nghiệm của các cuộc bầu cử trước để tập huấn cho thành viên trong tổ 
bầu cử nhằm góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 
các xã, thị trấn đảm bảo dân chủ, đúng quy định, an toàn và đạt kết quả cao./.
 Nơi nhận:
- BTV huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Một số phòng, ban liên quan;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: NV.   

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trung Nghĩa
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