
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 315/UBND-NC 
V/v tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

địa phương về Đề án mở rộng địa 

giới hành chính thành phố Nam 

Định và thành lập 03 phường 

TP. Nam Định, ngày 17 tháng 03 năm 2023 

 

Kính gửi:  

-  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố; 

-  Công an thành phố; 

-  Thủ trưởng các phòng ban, ngành thuộc thành phố; 

-  Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thành phố; 

-  Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các 

phường, xã thuộc thành phố. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh 

địa giới đơn vị hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam 

Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; 

Thực hiện Văn bản số 152/UBND-VP8 ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân địa phương về Đề án mở rộng 

ĐGHC thành phố Nam Định và thành lập 03 phường;  

Theo đề nghị của phòng Nội vụ thành phố tại Văn bản số 143/TTr-PNV 

ngày 17/3/2023, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Đối với UBND các phường, xã. 

UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai, phân 

công cán bộ trực tiếp hướng dẫn các thôn (xóm), tổ dân phố, thực hiện đúng quy 

trình các bước: Rà soát danh sách cử tri; Quyết định việc phát phiếu lấy ý kiến 

cử tri tại phường, xã phù hợp với đặc điểm khu dân cư trên địa bàn; Tổ chức lấy 

ý kiến cử tri theo từng thôn (xóm), tổ dân phố; tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử 

tri; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, văn bản phục vụ kỳ họp bất thường HĐND phường, 

xã theo Luật định; tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo đúng tiến độ thời 

gian quy định. 

1.1. Công tác tuyên truyền. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung, thời 
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gian, mục đích của việc lấy ý kiến Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố 

Nam Định và thành lập 03 phường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; 

động viên, khuyến khích cử tri tham gia tích cực khi cơ quan có thẩm quyền tổ 

chức lấy ý kiến cử tri. Từ đó tạo ra sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ 

thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố (có đề cương nội 

dung tuyên truyền kèm theo). 

- Hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, thông qua hội 

nghị tại các phường, xã, thôn (xóm), tổ dân phố. Niêm yết công khai nội dung 

tuyên truyền, tóm tắt Đề án và các tài liệu khác có liên quan trên tại trụ sở 

UBND các phường, xã và các điểm sinh hoạt cộng đồng và Trang thông tin điện 

tử phường, xã (nếu có). Thời gian thực hiện từ ngày 23/3/2023. 

1.2. Rà soát danh sách cử tri. 

Tiến hành rà soát kỹ danh sách cử tri; kịp thời giải quyết phát sinh vướng 

mắc, ý kiến kiến nghị liên quan đến việc lập danh sách cử tri. Kết thúc thời gian 

niêm yết, UBND các phường, xã phải tiến hành lập biên bản kết thúc thời gian 

niêm yết danh sách cử tri. 

1.3. Tổ chức lấy ý kiến cử tri. 

- UBND các phường, xã có trách nhiệm in đủ số lượng phiếu theo mẫu (01 

phiếu/01 hộ gia đình trong danh sách cử tri, phiếu có đóng dấu treo của UBND 

phường, xã vào phía trên góc trái) (Mẫu số 01). Riêng đối với xã Nam Vân in 

thêm (Mẫu số 02); đối với xã Nam Phong in thêm (Mẫu số 03). 

- Căn cứ vào danh sách cử tri, UBND các phường, xã tiến hành giao phiếu 

cho Trưởng các thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố. Thôn (xóm), tổ dân phố tổ 

chức đoàn đến từng hộ gia đình để tổ chức thực hiện tuyên truyền và phát phiếu 

lấy ý kiến của cử tri. Trong trường hợp tổ chức cuộc họp thôn (xóm), tổ dân phố 

để tuyên truyền và phát phiếu lấy ý kiến cử tri thì phải có sự tham gia của đại 

diện UBND phường, xã. 

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ 7h00” ngày 01/4/2023 và 

hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đến 19h00” ngày 02/4/2023. Tùy tình hình địa 

phương, Tổ phát phiếu lấy ý kiến có thể quyết định cho bắt đầu việc lấy phiếu 

sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng 

không được quá 09 giờ tối cùng ngày. 

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban 

công tác Mặt trận có trách nhiệm thu lại tất cả các phiếu đã phát ra, lập biên bản 

tổng hợp kết quả kiểm phiếu, tổng hợp kết quả báo cáo UBND phường, xã (Mẫu 

số 06 hoặc Mẫu số 07). Riêng đối với xã Nam Phong và xã Nam Vân có thêm 

Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu về việc thành lập phường Nam Phong và 

phường Nam Vân. 

- UBND các phường, xã có trách nhiệm rà soát lại kết quả của thôn (xóm), 

tổ dân phố chuyển đến, tổng hợp theo Mẫu số 7a. Riêng xã Nam Phong tổng 

hợp thêm Mẫu số 7b; xã  Nam vân tổng hợp thêm Mẫu số 7c. 

1.4. Tổ chức họp HĐND cấp xã thông qua Đề án. 

Sau khi có kết quả ý kiến cử tri của nhân dân địa phương về Đề án, UBND 

cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thảo luận, biểu quyết về việc tán thành 
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hay không tán thành Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và 

thành lập 03 phường. Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri kèm theo Nghị quyết 

cuộc họp bất thường HĐND cấp xã về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) để 

tổng hợp chậm nhất vào ngày 13/4/2023(Mẫu số 08). 

2. Đối với các phòng, ban, ngành của thành phố 

2.1. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra 

UBND các phường, xã trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn; tổng hợp 

kết quả lấy ý kiến cử tri của các phường, xã; tham mưu cho UBND thành phố 

hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo đúng quy định. 

2.2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao tăng cường tuyên truyền công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri trên các phương 

tiện thông tin đại chúng bằng các bài viết, bản tin, phóng sự để nhân dân và cử 

tri trên địa bàn thành phố Nam Định đồng thuận với chủ trương của Đảng và nhà 

nước về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 

03 phường. 

2.3. Công an thành phố. 

Chủ động nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trong quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn thành phố. 

2.4. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của đơn vị tăng cường chủ động phối hợp để triển khai các nhiệm vụ 

liên quan đến Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành 

lập 03 phường. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố và Đảng ủy các phường, xã 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, hội viên và 

nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong việc tổ chức 

lấy ý kiến cử tri về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và 

thành lập 03 phường. 

- Chỉ đạo các tổ chức theo ngành dọc và cá nhân thuộc quyền quản lý tham 

gia cùng UBND các phường, xã, các thôn, xóm, tổ dân phố lấy ý kiến cử tri về Đề 

án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 03 phường. 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã 

tập trung triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đạt hiệu quả./.  
 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Như 
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