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BẦU CỬ  TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ 
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 Kính gửi:  Chi uỷ chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Ban chỉ huy các Tổ dân phố; 

                            Các đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ;  

                            Cán bộ, công chức UBND phụ trách Tổ dân phố. 
 

 Căn cứ  Nghị quyết liên tịch số: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, ngày 

17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban trung ương Mặt trật tổ quốc Việt Nam về việc 

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 Quyết định số: 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn (xóm), Tổ dân 

phố;  

 Căn cứ Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nam Định quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm 

nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở 

thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn 

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

 Thực hiện Quyết định số: 94/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thị 

trấn Rạng Đông về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ dân phố trên 

địa bàn thị trấn Rạng Đông; Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 06/4/2022 của UBND 

huyện Nghĩa Hưng về việc bầu trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện 

Nghĩa Hưng. 

 Để tổ chức tốt việc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

UBND thị trấn Rạng Đông hướng dẫn một số quy trình cụ thể như sau: 
 

 I. QUY TRÌNH LÀM NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC LẬP DANH SÁCH CỬ TRI 

ĐẠI DIỆN HỘ: 

1. Đối với Chi ủy chi bộ và Ban công tác mặt trận:  

1.1. Trưởng ban công tác mặt trận xin ý kiến chi ủy chi bộ về nhân sự giới thiệu 

ửng cử Tổ trương tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Khi thực hiện quy trình nhân sự, chi ủy chi bộ thực hiện theo Hướng dẫn  04-

HD-BTCTU ngày 22/3/2022 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Nam Định (Mục 3.3), Kế 

hoạch số 08-KH-ĐU ngày 05/4/2022 của Đảng ủy thị trấn Rạng Đông  về Đại hội chi 

bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Rạng Đông (Mục chú ý, trang 4). Đồng chí Bí thư chi 



bộ nắm bắt dư luận nhân dân, tư tưởng của đối tượng dự kiến đảm nhận nhiệm vụ, dự 

kiến nhân sự; tổ chức rà soát, thống nhất trong tập thể chi uỷ trước khi đưa ra chi bộ 

về dự kiến nhân sự Tổ trưởng tổ dân phố. 

1.2.  Họp Ban công tác mặt trận mở rộng gồm Ban chấp hành các chi hội đoàn 

thể của tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét đối với người được giới thiệu ứng cử . Nếu 

ý kiến của Ban công tác mặt trận không thống nhất với nhân sự chi ủy giới thiệu thì 

Ban công tác mặt trận tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu.  

Nhân sự Tổ bầu cử có 5 đến 7 thành viên do Trưởng Ban công tác mặt trận làm 

Tổ trưởng. Các thành viên khác gồm đại diện của tổ chức Đảng; một số đoàn thể như 

thanh niên, hội Phụ nữ, hội CCB, hội Nông dân và đại diện cử tri của Tổ dân phố và 

nhân sự 2 cử tri giám sát quá trình bầu cử, báo cáo về UBND thị trấn kết quả hội nghị 

bằng văn bản.  

1.3. Sau khi có ý kiến của UBND thị trấn, Trưởng Ban công tác mặt trận, phối 

hợp Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức hội nghị cử tri đại diện hộ để thông qua đề án nhân 

sự gắn với tổng kết nhiệm kỳ của Tổ dân phố. 

 (Nếu có sự thống nhất cao không nhất thiết danh sách bầu cử có số dư). 

* Đối với đơn vị Tổ dân phố có khó khăn về nhân sự Tổ trưởng tổ dân phố là 

Đảng viên thì đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố cần trực tiếp báo cáo lãnh 

đạo UBND (Chủ tịch, phó Chủ tịch) để sắp xếp thời gian báo cáo Thường vụ Đảng ủy 

làm cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền để có chỉ đạo cụ thể.  

2. Đối với BCH tổ dân phố đương nhiệm: 

- Lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử thuộc TDP. Phối 

hợp với Văn phòng UBND, Công an thị trấn rà soát cụ thể, phân tích ghi chú, theo dõi 

số hộ vắng mặt tại địa phương. Văn phòng UBND có trách nhiệm đánh máy vi tính, 

chuyển danh sách cử tri đại diện hộ tới Tổ trưởng TDP. 

- Tổ trưởng TDP phối hợp với Ban công tác mặt trận tổ chức niêm yết danh 

sách cử tri đại diện hộ tại nhà văn hoá TDP trước ngày bầu cử là 02 ngày. 

- Tổ trưởng TDP xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2021 một cách 

ngắn gọn, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ huy, vai trò trách 

nhiệm của Tổ trưởng TDP (theo đề cương). Các nội dung liên quan đến thu chi các 

quỹ của TDP cần có sự thống nhất với chi uỷ trước khi báo cáo tại hội nghị nhân 

dân. 

II. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ: 

 Sau khi có ý kiến của UBND thị trấn, Chi uỷ chỉ đạo Ban công tác mặt trận tổ 

dân phố tổ chức hội nghị cử tri đại diện hộ để thông qua đề án nhân sự . Hội nghị do 

Trưởng Ban công tác mặt trận chủ trì, cử thư ký ghi biên bản. (Trưởng Ban công tác 

mặt trận cần chỉ đạo chi hội trưởng các chi hội đoàn thể vận động cử tri đại diện hộ 

gia đình đi họp đầy đủ) 

Nội dung hội nghị cử tri đại diện hộ bao gồm: 
 



1. Nội dung tổng kết nhiệm kỳ:  

- Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của BCH Tổ dân phố; (Do tổ trưởng 

TDP trình bày). 
 

- Báo cáo thu chi các quỹ của TDP do nhân dân đóng góp; (Theo sự phân công 

của BCH Tổ dân phố) . 

- Ý kiến thảo luận của cử tri về nội dung các báo cáo. 

2. Nội dung giới thiệu nhân sự: 

- Trưởng ban CTMT thông báo: Chủ tịch UBND TT Rạng Đông đã ban hành 

Quyết định Công bố ngày bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là ngày 22/5/2022 (Chủ 

nhật);  Thành phần tham gia bầu cử là: Cử tri đại diện hộ gia đình;  hình thức bầu cử 

là; Bỏ phiếu kín. UBND thị trấn có trách nhiệm đảm bảo kinh phí, chỉ đạo, hướng dẫn 

nghiệp vụ và giúp đỡ tổ chức tốt cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

- Căn cứ kết quả ý kiến tham gia thảo luận về tiêu chuẩn tổ trưởng TDP, danh 

sách giới thiệu của Ban công tác mặt trận Tổ dân phố, ý kiến tự ứng cử, ý kiến đề cử 

của cử tri tại hội nghị, Trưởng Ban công tác mặt trận chủ trì cuộc họp thảo luận, lấy ý 

kiến biểu quyết của hội nghị thống nhất ấn định về số lượng, danh sách ứng cử viên 

chính thức để bầu Tổ trưởng TDP. (Nếu hội nghị nhất trí cao thì không nhất thiết 

phải có số dư). 

- Trưởng Ban công tác Mặt trận thông báo dự kiến bầu Tổ bầu cử, cử tri giám 

sát cuộc bầu cử. Phân công, giao nhiệm vụ cho thành viên Ban CTMT, chi hội quần 

chúng vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bầu cử sớm, đúng giờ…..và 

các công việc khác liên quan.  

- Thư ký thông qua biên bản hội nghị. 

* Lưu ý: Các hội nghị của Chi uỷ chi bộ, hội nghị nhân dân như đã nêu. Chi 

uỷ, Ban CTMT cần mời đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ và công chức UBND 

phụ trách TDP tham dự. Đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ và công chức 

UBND phụ trách TDP có trách nhiệm báo cáo về Thường trực Đảng uỷ và lãnh đạo 

UBND về kết quả các hội nghị tại TDP để kịp thời xử lý tình hình . 

 III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ LÀM VIỆC TRONG CUỘC BẦU CỬ TỔ 

TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026: 

1. Về trang trí khánh tiết:  

1.1.  Băng zôn tại cổng nhà văn hoá: Nhiệt liệt chào mừng cử tri đại diện hộ gia 

đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố …. (nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

1.2.  Khẩu hiệu đặt bên trên danh sách cử tri đại diện hộ gia đình: Sáng suốt lựa 

chọn người có đủ tiêu chuẩn bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố…. 

1.3.   Khẩu hiệu chính ở nơi bầu cử ghi. 

 
 



BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ……. 

THỊ TRẤN RẠNG ĐÔNG NGÀY 22 THÁNG 5  NĂM 2022 
 

Cờ tổ quốc, ảnh Bác, lọ hoa 

2. Nhiệm vụ của Tổ bầu cử:   

2.1. Tổ bầu cử cần phát động nhân dân dọn dẹp vệ sinh đường dong, ngõ xóm, 

treo cờ nhân dịp bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố. 

2.2. Công bố, niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố; 

2.3. Công bố, niêm yết danh sách ứng cử viên; 

2.4. Tổ chức cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố đảm bảo an toàn, đúng quy định 

2.5. Công bố kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố; 

2.6. Báo cáo kết quả bầu Tổ trưởng tổ dân phố và nộp các biên bản, tài liệu bầu 

cử Tổ trưởng Tổ dân phố về UBND thị trấn . 

3. Ngày bầu cử: 22/5/2022 (Chủ nhật): 

3.1.  Thời gian khai mạc từ:  7 giờ 00 phút. Đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng 

ban công tác mặt trận đọc diễn văn khai mạc cuộc bầu cử (Theo mẫu thống nhất); Tổ 

bầu cử lên kiểm tra hòm phiếu; Niêm phong hòm phiếu; Mời mời đại diện cử tri tiêu 

biểu lên bỏ phiếu. 

- Thời gian kết thúc: 11 giờ trưa. 

Nếu đã đủ 100% cử tri đại diện hộ gia đình bầu cử xong sớm hơn thời gian quy 

định thì có thể kết thúc việc bỏ phiếu sớm hơn và tiến hành việc kiểm phiếu . 

 3.2. Việc bỏ phiếu bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố là 01 loại phiếu: 

- Phiếu bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố (Có đóng dấu treo của UBND). 

Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình chỉ nhận 01 phiếu bầu để thực hiện việc bầu cử. 

*Ghi chú: 

- Nếu nhân sự để bầu Tổ trưởng TDP mà không có số dư thì cử tri phải đánh 

vào phiếu bầu cột đồng ý hoặc không đồng ý. 

- Nếu nhân sự để bầu Tổ trưởng TDP mà có số dư thì cử tri phải gạch ngang cả 

họ và tên người không nhất trí bầu. 

4. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử :  

a. 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; 

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

phải ghi rõ: Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình của Tổ dân phố tham gia bầu cử; số 

phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ 

lệ phiếu bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng cử tri đại diện hội gia đình toàn Tổ 

dân phố; 



c. Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cho từng người và người trúng cử 

Tổ trưởng Tổ dân phố. Người trúng cử Tổ trưởng Tổ dân phố là người có số phiếu 

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

toàn Tổ dân phố có mặt tại địa phương . Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản 

có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử. 

d. Tổ trưởng Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố, kèm 

theo biên bản kết quả kiểm phiếu gửi ngay về UBND thị trấn (Qua bộ phận Văn 

phòng UBND thị trấn) .  

5. Việc công nhận kết quả bầu cử: 

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

UBND thị trấn xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Tổ trưởng Tổ dân 

phố .  

Tổ trưởng Tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của 

chủ tịch UBND thị trấn . 

 * Trong trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu dưới 50% hoặc tín nhiệm thấp 

(dưới 50% đối với trường hợp để bầu không có số dư) và trong trường hợp vi phạm 

các quy định về bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố thì phải tổ chức bầu lại. Ngày tổ chức 

bầu lại do chủ tịch UBND thị trấn quy định. Trường hợp bầu cử lại lần thứ 2 cũng 

không đạt kết quả, chủ tịch UBND thị trấn chỉ định Tổ trưởng Tổ dân phố lâm thời 

trong số những người ứng cử chính thức để hoạt động cho đến khi bầu được Tổ 

trưởng Tổ dân phố mới . 

6. Riêng an ninh viên tổ dân phố sẽ được Chủ tịch UBND thị trấn bổ nhiệm 

trên cơ sở Tờ trình đề nghị của Tổ trưởng tổ dân phố và có sự đồng ý của Bí thư chi 

bộ - Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố. 
 

Đợt bầu cử Tổ trưởng các tổ dân phố lần này là nhiệm vụ chính trị quan trọng. 

UBND thị trấn Rạng Đông đề nghị các Chi uỷ chi bộ, Ban công tác mặt trận, BCH 

các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể và cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia 

để việc bầu cử ở tất cả các Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Rạng Đông đạt kết quả tốt 

đẹp./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- TT Đảng, HĐND TT;                                                                                               

- Bí thư chi bộ; Trưởng BanCTMT; 

- Tổ trưởng các tổ dân phố; 

- ĐUV, CB,CC phụ trách các TDP; 

- Lưu: VP.P.50. 

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Dũng 
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