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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỒNG LẠC

Số:          /KH-UBND

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

Đồng Lạc, ngày       tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH 
Bầu cử Trưởng KDC nhiệm kỳ 2021-2023

 
Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 14/3/2017 của BCH Đảng bộ về thực 

hiện đề án  số 01-ĐA/TU ngày 29/8/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về” Sắp xếp 
kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, 
phường giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 06/10/2021 của 
BCH Đảng bộ trong đó có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức bầu cử trưởng KDC nhiệm kỳ 
2021-2023;

 Thực hiện Quyết định số  250/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND phường 
Đồng Lạc về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử trưởng KDC nhiệm kỳ 2021-2023;

Uỷ ban nhân dân phường phối hợp với UBMTTQ phường xây dựng kế 
hoạch tổ chức bầu cử Trưởng KDC như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- Việc bầu cử Trưởng KDC phải được tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn phường nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên 
sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định 
chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Bầu cử Trưởng KDC là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần củng cố 
chính quyền cơ sở. Việc bầu Trưởng KDC phải được tổ chức đảm bảo đúng quy 
định của pháp luật, an toàn tiết kiệm, thật sự là ngày hội toàn dân.

II. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN TRƯỞNG, PHÓ KDC.
1. Số lượng Trưởng, Phó KDC.
1. KDC Trụ Thượng được bầu 1 Trưởng KDC, 1 Phó KDC.
2. KDC Trụ Hạ được bầu 1 Trưởng KDC, 1 Phó KDC
3. KDC Tế Sơn được bầu 1 Trưởng KDC
4. KDC Thủ Chính được bầu 1 Trưởng KDC, 1 Phó KDC
5. KDC Mạc Ngạn được bầu 1 Trưởng KDC

(Riêng phó KDC không phải bầu)
2. Tiêu chuẩn.
- Trưởng, Phó KDC là người có hộ khẩu và thường xuyên cư trú trên địa 

bàn, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong 
công tác; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân 
và gia đình gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và các quy định của địa phương, có kiến thức văn hóa, năng lực, 
kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt công tác tự 
quản cộng đồng dân cư và công việc cấp trên  giao.
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- Người giới thiệu để bầu giữ chức danh trưởng KDC (kể cả tái cử, cũng như 
giới thiệu lần đầu) phải có khả năng làm bí thư chi bộ và có độ tuổi nam không quá 65 
tuổi (sinh năm 1956 trở lại đây), nữ không quá 60 tuổi (sinh năm 1961 trở lại đây).

- Phó trưởng khu dân cư thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng khu dân cư 
phân công, thay thế khi Trưởng khu dân cư vắng mặt hoặc được ủy quyền; Phó 
trưởng khu dân cư do Trưởng khu dân cư đề nghị sau khi thống nhất với Ban công 
tác Mặt trận khu dân cư và ý kiến của Chi ủy Chi bộ khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường xem xét ra quyết định công nhận.

III. QUY TRÌNH NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC BẦU TRƯỞNG KDC
1. Quy trình nhân sự
- Bước 1: Ban chi ủy chi bộ dự kiến số lượng nhân sự Trưởng KDC, đồng 

thời chi bộ thảo luận về tiêu chuẩn, số lượng và danh sách giới thiệu người ứng cử 
trưởng KDC (thời gian trước ngày 26/10/2021).

- Bước 2: Ban Công tác mặt trận KDC thống nhất với Ban chi ủy chi bộ tổ 
chức Hội nghị Ban công tác mặt trận; thành phần hội nghị gồm: Trưởng, Phó KDC 
đương nhiệm; BCH các chi hội, đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, 
Nông dân, Người cao tuổi…, đại diện các dòng họ. Căn cứ vào tiêu chuẩn Trưởng 
KDC; báo cáo với Chi ủy chi bộ KDC để thống nhất danh sách người ra ứng cử 
(Từ 1-2 người).

+ Trường hợp Hội nghị Ban công tác mặt trận giới thiệu số lượng người ứng 
cử trưởng KDC từ 3 người trở lên, Hội nghị sẽ tổ chức Hiệp thương, Nếu hiệp 
thương không thành Hội nghị sẽ tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, phiếu tín 
nhiệm lấy từ cao xuống thấp, lấy đủ số lượng và chốt danh sách số lượng người 
ứng cử bầu trưởng KDC (từ 1-2 người)

- Bước 3: Ban Công tác mặt trận KDC lập danh sách trích ngang của các 
ứng cử viên bầu trưởng KDC gửi về Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ phường 
trước ngày 14/12/2021

2.Công tác chuẩn bị bầu Trưởng KDC.
- Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, (Dự kiến ngày 02/12/2021) UBND 

phường ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng KDC; chủ trì, phối hợp với 
Thường Trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và 
tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử 

- Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận KDC 
tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận; tại Hội nghị này; cử tri tại KDC có thể tự 
ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử. Căn cứ vào tiêu chuẩn Trưởng KDC, Hội 
nghị dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng KDC, hội nghị dự kiến danh sách 
ứng cử Trưởng KDC, báo cáo với Chi ủy Chi bộ KDC để thống nhất người ra ứng 
cử (từ 1-2 người).

- Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử (Dự kiến ngày 14/12/2021) Chủ tịch 
UBND phường ra quyết định thành lập Tổ bầu cử với thành phần: Tổ trưởng là 
Trưởng ban công tác Mặt trận KDC; 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; 

+ Quyết định về quyền hạn, nhiệm vụ của Tổ bầu cử gồm: Lập và công bố 
danh sách, thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng KDC; công bố kết quả bầu 
cử; báo cáo kết quả bầu cử trưởng KDC và nộp các tài liệu cho UBND phường; 
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+ Quyết định thành phần cử tri, bao gồm: Cử tri đại diện hộ gia đình tham 
gia bầu cử Trưởng KDC. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở 
KDC chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.

3. Tổ chức bầu cử.
+ Ngày bầu cử trưởng KDC được thống nhất trong toàn phường bầu cử vào 

ngày Chủ Nhật, 25/12/2021 bắt đầu từ 7h đến 11h30.
+ Thành lập khu vực bỏ phiếu: Toàn phường tổ chức 5 khu vực bỏ phiếu tại 

nhà  văn hóa các KDC.
+ Tại nơi bỏ phiếu phải niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri 

đại diện hộ.
+ Thành lập Tổ bầu cử gồm 5 tổ và người đại diện nhân dân chứng kiến.
- Tổ 1: KDC Trụ Thượng số lượng Tổ bầu cử là 7 người, đại diện nhân dân 

chứng kiến là 02 người.
- Tổ 2: KDC Trụ Hạ số lượng tổ bầu cử là 5 người, đại diện nhân dân chứng 

kiến là 02 người.
- Tổ 3: KDC Tế Sơn số lượng Tổ bầu cử là 5 người, đại diện nhân dân 

chứng kiến là 02 người.
- Tổ 4: KDC Thủ Chính số lượng Tổ bầu cử là 5 người, đại diện nhân dân 

chứng kiến là 02 người.
- Tổ 5: KDC Mạc Ngạn số lượng Tổ bầu cử là 5 người, đại diện nhân dân 

chứng kiến là 02 người.
* UBND phường ra quyết định thành lập Tổ bầu cử ở mỗi KDC (nhân dân 

chứng kiến các KDC tự đề cử). Tổ bầu cử được thành lập chậm nhất là 10 ngày 
trước ngày bầu cử.

4. Tổ bầu cử có nhiệm vụ cụ thể như sau:
+ Chuẩn bị các điều kiện để họp khu dân cư như: Thông báo mời nhân dân, 

lập danh sách ứng cử viên Trưởng khu dân cư;
+ Nhận tài liệu, kinh phí từ UBND phường;
+ Thường xuyên thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm bầu cử, danh 

sách các ứng cử viên;
+ Bố trí, trang trí nhà văn hóa khu dân cư (địa điểm tổ chức bầu cử);
+ Tổ chức bầu cử;
+ Xem xét giải quyết những khiếu nại, tố cáo về bầu cử (nếu có);
+ Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
+ Trước khi kiểm phiếu, mở hòm phiếu, Tổ bầu cử nắm lại danh sách cử tri 

đã đi bỏ phiếu và không đi bỏ phiếu, thống kê, lập biên bản và niêm phong số 
phiếu không sử dụng, phiếu gạch hỏng.

+ Tổ chức kiểm phiếu ngay tại phòng bỏ phiếu và mời 2 cử tri không phải là 
ứng cử viên chứng kiến mở hòm phiếu, kiểm phiếu

+ Lập biên bản kiểm phiếu thành 05 bản gửi về Đảng ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ phường và Tổ bầu cử.

+ Công bố kết quả bầu cử tại chỗ;
+ Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu và các tài liệu 

liên quan đến việc bầu cử về UBND phường
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IV. TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC TRONG NGÀY BẦU CỬ.
1. Khai mạc.
- Giờ khai mạc bắt đầu từ 7h và kết thúc 11h30 cùng ngày trừ trường hợp cụ 

thể có thể quyết định bắt đầu cuộc bỏ phiếu sớm hơn và kết thúc muộn hơn giờ quy 
định nhưng không được bắt đầu trước 6h và kết thúc quá 13h 30 cùng ngày.

- Thành phần dự khai mạc:  Cán bộ, đảng viên và cử tri trong KDC. 
- Nội dung khai mạc: Tổ trưởng Tổ bầu cử tổ chức chào cờ, tuyên bố lý do, 

giới thiệu đại biểu, mời tổ phó Tổ bầu cử và hai cử tri chứng kiến mở hòm phiếu 
kiểm tra sau đó niêm phong hòm phiếu để tổ chức bỏ phiếu.

2. Trình tự bầu cử.
- Cử tri đến bầu cử tự kiểm tra họ, tên mình trong danh sách cử tri và nhận 

phiếu bầu, nếu có sai sót nhầm lẫn trong danh sách thì báo cáo ngay cho tổ bầu cử 
để kịp thời xin ý kiến giải quyết.

- Mời một cử tri cao tuổi hoặc một người có uy tín trong cụm dân cư bỏ 
phiếu trước sau đó mời lần lượt cử tri bỏ phiếu.

- Trong cuộc bầu cử phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự 
việc bất ngờ làm cho cuộc bỏ phiếu bị gián đoạn thì tổ bầu cử phải lập tức niêm 
phong hòm phiếu và các giấy tờ khác có liên quan, kịp thời báo cáo về UBND 
phường đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để cuộc bỏ phiếu được tiếp tục.

- Nếu đơn vị bầu cử nào có số lượng cử tri đã bỏ phiếu đạt 100% cử tri ghi 
trong danh sách thì đơn vị đó được kiểm phiếu trước thời gian quy định.

3. Phiếu bầu cử.
Phiếu bầu Trưởng KDC phải ghi đầy đủ họ và tên các ứng cử viên trong danh sách 

bầu cử để cử tri lựa chọn. Phiếu bầu phải đóng dấu của UBND phường ở phía trên góc trái.
 Phiếu hỏng được đổi và thay phiếu khác, các phiếu hỏng Tổ bầu cử có trách 

nhiệm giữ lại để tổng hợp báo cáo.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu:
+  Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát;
+  Phiếu không có dấu của UBND phường;
+  Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu;
+  Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử ;
+  Phiếu có ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm.
V. KẾT QUẢ BẦU CỬ TRƯỞNG KDC
1. Kết quả bầu cử
-  Người trúng cử Trưởng KDC là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so 

với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn KDC;
- Trường hợp kết quả bầu cử không người nào đạt trên 50% số phiếu bầu 

hợp lệ so với tổng cử tri đại diện hộ gia đình trong KDC thì tiến hành bầu cử lại. 
Ngày bầu cử lại do UBND phường 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 KDC thì Chủ 
tịch UBND phường quyết định cử Trưởng KDC lâm thời để điều hành hoạt động 
của KDC cho đến khi bầu được Trưởng KDC mới;
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- Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND phường quyết định cử 
Trưởng KDC lâm thời, UBND phường phải tổ chức bầu Trưởng KDC mới.

2. Công nhận kết quả bầu cử
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ 

trưởng Tổ bầu cử, UBND phường xem xét, ra quyết định công nhận người trúng 
cử Trưởng KDC 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.

VI. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN.
- Ngày 11/10/2021 UBND phường mở hội nghị cán bộ để công bố Quyết 

định bầu cử, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, triển khai quán triệt nội dung 
chuyên đề và kế hoạch bầu cử trưởng KDC.

- Từ ngày 12/10– 14/12/2021 các chi bộ có Nghị quyết lãnh đạo về công tác 
nhân sự và bầu cử Trưởng KDC, các KDC tổ chức làm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 
và công khai tài chính từ vụ Mùa năm 2021 trở về trước.

- Từ ngày 01/11/2021 đến 14/12/2021: Các KDC tiến hành rà soát, lập danh 
sách cử tri của từng hộ gia đình nộp về UBND phường.

- Từ ngày 01/12-14/12/2021, Ban công tác Mặt trận KDC cùng trưởng KDC 
đương nhiệm tổ chức họp giới thiệu số lượng ứng cử viên và công tác chuẩn bị bầu cử.         

- Ngày 14/12/2021 các KDC báo cáo danh sách ứng cử viên chính thức, danh 
sách cử tri đại diện hộ gia đình và công tác chuẩn bị cho bầu cử về Ban chỉ đạo phường.

- Từ ngày 17/12/2021 danh sách ứng cử viên bầu cử trưởng KDC và danh 
sách cử tri đại diện hộ gia đình được niêm yết tại các địa điểm bầu cử.

- Ngày Chủ Nhật, ngày 25/12/2021 ngày bầu cử Trưởng KDC khai mạc lúc 
7h và kết thúc lúc 11h 30.

- Từ 13h 30 - 15h ngày 25/12/2021 các Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử 
Trưởng KDC về Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường.

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO.
1. Ông: Vũ Đình Bẩy,  Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban, phụ trách chung. 
2. Ông: Nguyễn Văn Thuận, Phó chủ tịch UBND, Phó ban, phụ trách công 

tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, tổng hợp kết quả bầu cử.
3. Bà: Đỗ Thị Hiên, CT MTTQ phường, Phó ban, phụ trách công tác chỉ đạo 

Ban công tác MT tổ chức hướng dẫn bầu cử trưởng KDC theo đúng kế hoạch.
4. Ông: Hoàng Văn Phương, PCT HĐND phường, Phó ban, phụ trách công 

tác giám sát bầu cử theo quy định.
5. Bà: Nguyễn Thị Hương, Văn phòng HĐND-UBND phường, Uỷ viên, có nhiệm 

vụ xây dựng kế hoạch chuẩn bị các tài liệu và in ấn tài liệu phục vụ bầu cử.
6. Ông: Nguyễn Hữu Tùng, Trưởng công an phường, Uỷ viên xây dựng kế 

hoạch và giải quyết các vấn đề có liên quan đến ANCT-TTATXH  trước, trong và sau 
cuộc bầu cử.

7. Ông: Vũ Đình Nam, Chỉ huy Trưởng QS, Ủy viên, xây dựng kế hoạch 
phối hợp với Công an phường bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

8. Bà: Nguyễn Thị Giang, Công chức Văn hoá - TT, Ủy viên, xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử, hướng dẫn, kiểm tra các KDC trang trí khánh 
tiết phục vụ ngày bầu cử.
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9. Bà: Cao Thị Thu Thảo - Tài chính - Kế toán, Ủy viên, có nhiệm vụ 
phường xây dựng kế hoạch phối hợp với Văn phòng UBND phường chuẩn bị kinh 
phí phục vụ bầu cử.

10. Ông: Nguyễn Văn Chiến - Tư pháp - Hộ tịch, Ủy viên, thường trực 
tổng hợp tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau bầu cử.

11. Các Ông (Bà) Trưởng các tổ chức chính trị- xã hội: Đoàn TN, Hội CCB, 
Hội ND, Hội LHPN. Uỷ viên phụ trách tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên 
tham gia bầu cử đúng quy định.

VIII. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH KDC.
+ KDC Trụ Thượng:
Ông: Bùi Đình Tuyến Đảng ủy viên - Phụ trách KDC
+ KDC Trụ Hạ:
Bà: Nguyễn Thị Thoa  Đảng ủy viên - Phụ trách KDC
+ KDC Tế Sơn:
1. Ông: Đào Bá Trung Đảng ủy viên - Phụ trách KDC
+ KDC Thủ Chính:
Ông: Nguyễn Văn Hiều Đảng ủy viên - Phụ trách KDC
+ KDC Mạc Ngạn:
Bà: Đỗ Thị Hiên Đảng ủy viên - Phụ trách KDC
+ Bộ phận tổng hợp:
1. Ông: Nguyễn Văn Thuận    Phó CT UBND phường
2. Bà: Nguyễn Thị Hương Văn phòng HĐND  - UBND phường
3. Bà: Nguyễn Thị Giang Văn hoá – Thông tin
4. Bà: Cao Thị Thu Thảo Kế toán -  Ngân sách phường
5. Ông: Nguyễn Văn Chiến     Tư pháp – Hộ tịch 
IX.  CƠ SỞ VẬT CHẤT.
- Tài liệu phục vụ công tác bầu cử và phiếu bầu cử do UBND phường in ấn.
- Hòm phiếu bầu cử các KDC chuẩn bị.
- Trang trí khu vực bỏ phiếu các KDC chủ động tự túc phần trang trí.
- Có 2 khẩu hiệu gồm:
1. Sáng suốt lựa chọn người đủ tiêu chuẩn để bầu vào chức danh 

Trưởng Khu dân cư.
2. Đi bầu cử là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân.
Trên đây là kế hoạch tổ chức bầu cử trưởng KDC nhiệm kỳ 2021-2023, yêu 

cầu các ban ngành đoàn thể, các đ/c Bí thư chi bộ, các ông Trưởng KDC, Trưởng 
ban công tác Mặt trận có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện 
nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Ban chỉ đạo phường để giải quyết./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ thành phố Chí Linh;
- TV Đảng ủy - TT HĐND phường;
- Ban chỉ đạo – Tổ  bầu cử;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Bẩy
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