
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIAO THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /HD-UBND               Giao Thủy, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện sau sáp nhập 
 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 

03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức 

và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

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

17/4/2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng 

dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ 

trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau 

sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôm (xóm), tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy hướng dẫn bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ 

dân phố trên địa bàn huyện, như sau: 

1. Tổ chức của xóm, tổ dân phố 

1.1. Mỗi xóm, tổ dân phố có Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố. 

1.2. Trong trường hợp cần thiết do yếu tố đặc thù như số hộ gia đình trong xóm, 

tổ dân phố lớn hoặc địa lý chia cắt, tính phức tạp về quản lý có thể bố trí thêm 01 

Phó trưởng xóm, 01 Tổ phó tổ dân phố. Phó Trưởng xóm, Tổ phó tổ dân phố do 

Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban 

công tác mặt trận xóm, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận. 

2. Tiêu chuẩn Trưởng xóm, phó Trưởng xóm; Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ 

phó Tổ dân phố 

- Là công dân có từ đủ 21 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú và cư trú thường 

xuyên ở xóm, tổ dân phố; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định đối 

với chức trách được giao, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm trong 

công việc. 
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 - Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; trường hợp đặc 

biệt có thể tốt nghiệp trung học cơ sở.  

- Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình gương 

mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy 

định của địa phương.  

- Có kiến thức văn hóa, kinh nghiệm, năng lực tổ chức và vận động nhân dân; 

được nhân dân tín nhiệm.  

3. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 

3.1. Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết 

định công bố ngày bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố; 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. 

3.2. Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận xóm, 

tổ dân phố tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng 

xóm, Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi uỷ Chi bộ xóm, tổ dân phố để thống 

nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1- 2 người). 

3.3. Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận 

xóm, 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 cử tri xóm, tổ dân phố); quyết định về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại 

diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố. Các quyết 

định này phải được thông báo đến nhân dân ở xóm, tổ dân phố chậm nhất 7 ngày 

trước ngày bầu cử. 

3.4. Lập và niêm yết danh sách cử tri: 

 Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, UBND cấp xã quyết định việc lập danh 

sách cử tri theo thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân 

phố; Tổ bầu cử có trách nhiệm lập và niêm yết danh sách cử tri theo quyết định của 

Chủ tịch UBND cấp xã chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử công khai để nhân dân 

ở xóm, tổ dân phố biết.  

3.5. Hình thức bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố: 

 Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định 

hình thức bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố: Bầu tại Hội nghị xóm, tổ 

dân phố hoặc tổ chức cuộc bầu cử riêng và công bố công khai cho người dân ở 

xóm, tổ dân phố.  

4. Quy trình bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 

4.1. Bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố tại hội nghị xóm, tổ dân phố 
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4.1.1. Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ 

dân phố. 

Hội nghị bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành khi có trên 

50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong xóm, tổ dân phố tham dự. 

4.1.2. Việc bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo trình tự 

sau đây: 

a) Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định 

thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử 

tri tham gia bầu cử; 

b) Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 

đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội 

nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ 

dân phố; 

c) Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố; 

d) Đại diện Ban công tác Mặt trận xóm, tổ dân phố giới thiệu danh sách những 

người ra ứng cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố do Ban công tác Mặt trận xóm, 

tổ dân phố đề cử và Chi uỷ Chi bộ xóm, tổ dân phố đã thống nhất. Tại hội nghị này, 

cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử; 

đ) Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến 

của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. 

Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng 

hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành. 

e) Tiến hành bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố: 

- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị 

quyết định. 

- Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu 

bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu. 

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc 

bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến 

việc kiểm phiếu. 

Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu 

phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của xóm, tổ dân phố; số 

cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu 

không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc 

cử tri đại diện hộ gia đình toàn xóm, tổ dân phố. 
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Người trúng cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số 

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

xóm, tổ dân phố. 

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử. 

g) Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân 

phố, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 

4.2. Bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố theo hình thức tổ chức 

cuộc bầu cử riêng 

- Chậm nhất 05 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử thông báo và niêm yết danh 

sách người ứng cử, thông báo rộng rãi cho nhân dân về thể lệ, địa điểm và thời gian 

bầu cử.  

- Việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, trực tiếp, đảm bảo dân chủ, 

công khai do Tổ bầu cử tổ chức, có sự giám sát của đại diện cử tri trong xóm, tổ dân 

phố; cuộc bỏ phiếu phải có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham 

gia bỏ phiếu; người trúng cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số 

cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xóm, tổ dân phố.  

- UBND cấp xã quyết định ngày bầu cử vào ngày Chủ nhật, thời gian bắt đầu 

và thời gian kết thúc việc bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tham gia 

bỏ phiếu; quyết định mẫu phiếu, phiếu hợp lệ, không hợp lệ.  

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu có sự chứng kiến của ít nhất 02 cử tri đại diện, 

lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm phiếu về UBND cấp xã theo quy định.  

- UBND cấp xã công bố kết quả bầu cử, thông báo công khai tới nhân dân ở 

xóm, tổ dân phố; sau 05 ngày kể từ ngày công bố, quyết định công nhận người trúng 

cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 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 và 

nêu rõ lý do. 

Lưu ý:  

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

so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xóm, tổ dân phố 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 thôn, Tổ trưởng 

tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng xóm, Tổ 

trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của xóm, tổ dân phố cho đến khi 

bầu được Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố mới. 
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Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã 

phải tổ chức bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố mới. Quy trình bầu Trưởng 

xóm, Tổ trưởng tổ dân phố mới thực hiện theo quy định tại Mục 4 của Hướng 

dẫn này. Các địa phương thực hiện bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 

mới xong trước ngày 01/5/2022 và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua 

phòng Nội vụ) trước ngày 05/5/2022. 

Trên đây là Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện về nội dung bầu Trưởng 

xóm, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện. Trong quá trình tổ chức triển khai 

thực hiện nếu có vướng mắc các địa phương phản ánh về UBND huyện (qua 

phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; Để b/c 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Doãn Quang Hùng 
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