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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban chỉ đạo kiện toàn trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHONG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT – CP – UBTWMTTQVN ngày 

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

Nam “Hướng dẫn thi hành các điều 11, 16, 22, 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở 

xã, phường, thị trấn”; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư 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 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 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; 

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

việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Nam Định 

Sau khi hiệp y thống nhất giữa Ủy ban nhân dân xã và Thường trực UBMTTQ 

xã; 

Xét đề nghị của công chức Văn phòng HĐND – UBND & Nội vụ, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo kiện toàn trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 

các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

* Mời tham gia Ban chỉ đạo: 

- Ông Nguyễn Văn Tuệ  – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

- Ông Đinh Thiện Hùng – Phó bí thư Thường trực  Đảng ủy  

1. Ông Nguyễn Thành Lê  Chủ tịch UBND xã   Trưởng ban 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ  Chủ tịch UBMTTQ  Phó ban TT  

3. Ông Nguyễn Văn Hướng Phó chủ tịch UBND xã  Phó ban  



4. Ông Phạm Văn Viên  Phó chủ tịch HĐND xã  Ủy viên  

5. Bà Doãn Thị Duyên  Văn phòng HĐND – UBND Ủy viên 

6. Ông Vũ Văn Minh Đại  Chỉ huy trưởng BCH QS           Ủy viên  

7. Ông Hoàng Văn  Huân  Trưởng công an xã   Ủy viên 

8. Ông Trần Xuân Lập   Phó Trưởng Công an xã  Ủy viên  

9. Bà Nguyễn T. Kim Dung Công chức Địa chính - MT Ủy viên  

10. Bà Nguyễn Thị Hà  Chủ tịch Hội LHPN  Ủy viên  

11. Ông Phạm Văn  Chiến Bí thư Đoàn TNCSHCM  Ủy viên  

12. Bà Phạm Thị Hiền  Công chức Văn hóa – TTTT Ủy viên  

13. Bà Phạm Thị Thiện  Công chức Tư pháp – HT  Ủy viên  

14. Ông Đặng Xuân Phụng Chủ tịch Hội Nông dân  Ủy viên  

15. Bà Phạm Thị Thoan  Công chức VH - LĐTBXH Ủy viên  

16. Ông Nguyễn Chí Công CC Văn phòng – thống kê  Ủy viên  

17. Ông Phạm Xuân Chiến Công chức Địa chính – NN Ủy viên  

18. Ông Phạm Thành Trung Chủ tịch Hội CCB   Ủy viên  

19. Bà Lê Thị Loan  Công chức Tài chính NSX Ủy viên  

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, 

phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tổ bầu cử; hướng dẫn hỗ trợ cán bộ, 

trưởng xóm thực hiện đúng kế hoạch hướng dẫn, đảm bảo nguyên tắc và đạt kết quả 

cao. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Văn phòng HĐND – UBND và 

các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy – HĐND - UBND xã; 

- TT ủy ban MTTQ xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VP. HĐND - UBND xã. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Nguyễn Thành Lê 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH PHÂN CÔNG BAN CHỈ ĐẠO 

(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ – CT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của UBND xã Xuân 

Phong “V/v thành lập Ban chỉ đạo kiện toàn trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 – 2026” 

  

* Ông Nguyễn Văn Tuệ: Chỉ đạo Chi bộ lựa chọn nhân sự, ra Nghị quyết lãnh 

đạo công tác bầu cử. Chỉ đạo Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận phối hợp 

trưởng xóm đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công hội nghị. 

 Phân công, giao trách nhiệm cấp ủy viên phụ trách chi bộ nắm tình hình đơn vị 

phụ trách và thường xuyên phản ánh tình hình với thường trực Đảng ủy hàng tuần về 

diễn biến trong quá trình kiện toàn trưởng xóm. 

* Ông Đinh Thiện Hùng: Triển khai Nghị quyết của Đảng ủy lãnh đạo cuộc bầu 

cử trưởng xóm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử. Phân 

công ủy ban kiểm tra Đảng ủy nắm tình hình đơn vị phụ trách và báo cáo với UBKT 

Đảng ủy. 

1. Ông Nguyễn Thành Lê: Phụ trách chung. 

2. Ông Nguyễn Văn Hướng: Tham mưu UBND xã - Ủy ban MTTQ xã xây 

dựng kế hoạch bầu cử trưởng xóm; nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn các xóm chốt 

các khoản phải thanh toán giữa UBND xã với trưởng xóm và nhân dân.  

3. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ: Tham mưu BCĐ xây dựng kế hoạch kiện toàn 

trưởng xóm, soạn thảo các văn bản phục vụ hội nghị. Cùng thường trực MTTQ xã tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn trưởng ban công tác mặt trận xóm về công tác bầu cử 

trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xóm 3 thực hiện các 

quy trình về bầu cử trưởng xóm theo kế hoạch của UBND xã – Thường trực MTTQ 

xã. 

4. Ông Phạm Văn Viên: Giám sát việc thực hiện các văn bản, công tác tổ chức 

hội nghị và quy định của các cấp đối với việc bầu trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

5. Ông Hoàng Văn Huân: Chỉ đạo lực lượng công an nắm tình hình ANTT; hỗ 

trợ các xóm khi có đề nghị xác nhận về nhân hộ khẩu. Phân công lực lượng công an 

đảm bảo an toàn  trước, trong thời gian tổ chức hội nghị họp xóm, kịp thời giải quyết 

các vụ việc gây mất ANTT.  

6. Ông Vũ Văn Minh Đại: Tham mưu UBND xã công tác đảm bảo an toàn 

ANTT trong thời gian tổ chức kiện toàn trưởng xóm. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn 

xóm 15 thực hiện các quy trình về bầu cử trưởng xóm theo kế hoạch của UBND xã – 

Thường trực MTTQ xã. 



7. Ông Trần Xuân Lập: Thường xuyên nắm tình hình, tham mưu UBND xã và 

công an xã về công tác quản lý nhân khẩu. Hỗ trợ các xóm xác định nhân khẩu khi có 

đề nghị của các cơ sở.  

8. Bà Nguyễn Thị Hà: Tuyên truyền các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia các 

hội nghị và tham gia bầu cử trưởng xóm. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xóm 4 thực 

hiện các quy trình về bầu cử trưởng xóm theo kế hoạch của UBND xã – Thường trực 

MTTQ xã. 

9. Ông Phạm Văn Chiến: Tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên tham gia hội 

nghị bầu cử trưởng xóm. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xóm 13 thực hiện các quy trình 

về bầu cử trưởng xóm theo kế hoạch của UBND xã – Thường trực MTTQ xã. 

10. Bà Phạm Thị Hiền: Tuyên truyền về kế hoạch và các văn bản hướng dẫn 

của UBND - Ủy ban MTTQ xã về kiện toàn trưởng xóm trên đài truyền thanh địa 

phương; tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền để trong nhân dân trong xã 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử trưởng xóm. Trực tiếp chỉ 

đạo, hướng dẫn xóm 14 thực hiện các quy trình về bầu cử trưởng xóm theo kế hoạch 

của UBND xã – Thường trực MTTQ xã. 

11. Bà Phạm Thị Thiện: Soạn thảo các nội dung để tuyên truyền trên đài truyền 

thanh về kiện toàn trưởng xóm. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xóm 16 thực hiện các 

quy trình về bầu cử trưởng xóm theo kế hoạch của UBND xã – Thường trực MTTQ 

xã. 

12. Ông Đặng Xuân Phụng: Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia 

các hội nghị của xóm. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xóm 11 thực hiện các quy trình về 

bầu cử trưởng xóm theo kế hoạch của UBND xã – Thường trực MTTQ xã. 

13. Bà Lê Thị Loan: Tham mưu UBND xã đảm bảo ngân sách phục vụ kiện 

toàn trưởng xóm. Hướng dẫn việc thanh toán, rà soát chốt nợ giữa UBND xã - trưởng 

xóm và hộ gia đình; Tham mưu UBND xã lập hồ sơ đối với việc bàn giao sau khi kiện 

toàn cán bộ xóm.  

14. Bà Doãn Thị Duyên: Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch và soạn thảo 

các văn bản có liên quan về bầu cử trưởng xóm. In ấn tài liệu, văn bản hướng dẫn của 

UBND xã – MTTQ xã gửi cho các tổ chức cá nhân có liên quan.  

Hướng dẫn các xóm rà soát, lập danh sách hộ gia đình có mặt tại địa phương, 

các hộ gia đình đi vắng xa không tham gia bầu cử. Theo dõi, tổng hợp kết quả bầu cử 

và tham mưu UBND xã ra quyết định công nhận kết quả bầu cử theo đúng quy định.  

15. Ông Phạm Xuân Chiến: Kết hợp Văn phòng UBND xã xây dựng đề cương 

báo cáo mẫu gửi các xóm. Chỉ đạo, hướng dẫn xóm 02 thực hiện các quy trình về bầu 

cử trưởng xóm theo kế hoạch của UBND xã – Thường trực MTTQ xã. 



16. Bà Nguyễn Thị Kim Dung: Rà soát số liệu có liên quan đến quản lý đất đai 

để phục vụ cho công tác bàn giao trưởng xóm sau khi kiện toàn. Chỉ đạo, hướng dẫn 

xóm 18 thực hiện các quy trình về bầu cử trưởng xóm theo kế hoạch của UBND xã – 

Thường trực MTTQ xã.  

17. Ông Phạm Thành Trung: tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của hội viên 

cựu chiến binh làm nòng cốt trong các hội nghị họp xóm và tham gia bầu cử trưởng 

xóm. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xóm 01 thực hiện các quy trình về bầu cử trưởng 

xóm theo kế hoạch của UBND xã – Thường trực MTTQ xã. 

18. Ông Nguyễn Chí Công: Hướng dẫn các xóm thống kê số cử tri của xóm, số 

cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử, tổng hợp số liệu các xóm báo cáo cho Ban chỉ đạo. 

Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xóm 12 thực hiện các quy trình về bầu cử trưởng xóm 

theo kế hoạch của UBND xã – Thường trực MTTQ xã. 

19. Bà Phạm Thị Thoan: Chỉ đạo, hướng dẫn xóm 17 thực hiện các quy trình về 

bầu cử trưởng xóm theo kế hoạch của UBND xã – Thường trực MTTQ xã.  

 

 BAN CHỈ ĐẠO 
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