
UBND HUYỆN CHÂU THÀNH 

PHÒNG NỘI VỤ 

  

                   Số: 01/HD – PNV 

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan 

đến cuộc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

             Châu Thành, ngày     tháng 4  năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn,  

                                                                                                 huyện Châu Thành. 
 

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

17/4/2008 của Chính phủ và 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 Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ 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 Công văn số 733/CTUBND-HC ngày 14/4/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức bầu cử Trưởng ban dân ấp, khóm nhiệm 

kỳ 2022 – 2027 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Công văn số 834/SNV-XDCQ ngày 18/4/2022 của Sở Nội vụ Tỉnh 

Sóc Trăng về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cuộc bầu cử Trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2027, 

Phòng Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cuộc bầu cử 

Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên địa bàn huyện Châu Thành 

như sau: 

I. Nguyên tắc bầu cử. 

1. Bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2027 phải đặt dưới sự 

lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. 

2. Được tiến hành theo nguyên tắc, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

3. Đại diện hộ gia đình có hộ khẩu thường trú đủ 18 tuổi trở lên đều có 

quyền bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp. 

II. Tiêu chuẩn Trưởng ban nhân dân ấp. 

Trưởng ban nhân dân ấp phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú 

thường xuyên ở ấp; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần 

trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, 

được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của 

địa phương; có kiến thức văn hoá, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận 

động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư 

và công việc cấp trên giao. 

III. Chuẩn bị bầu cử. 

1. Chậm nhất là 20 ngày ( 16/4/2022) trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân  

xã, thị trấn ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp; chủ trì, 
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phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử. 

2. Thành lập tổ bầu cử. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn tùy theo địa hình và cử tri ở các ấp để 

thành lập ở mỗi ấp số lượng tổ bầu cử cho phù hợp chậm nhất 10 ngày ( 

26/4/2022) trước ngày bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp. Mỗi tổ bầu cử từ 05 đến 

07 hoặc 09… người do Trưởng ban công tác Mặt trận ấp làm Tổ trưởng. Thư ký 

và các thành viên khác gồm đại diện của tổ chức Đảng; tổ chức đoàn thể, đại diện 

cử tri trong ấp là những người không có tên trong danh sách ứng cử. Tổ bầu cử 

có Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các Ủy viên. 

Mỗi ấp chỉ thành lập 01 Tổ bầu cử tại ấp, nếu ấp có nhiều hộ thì chọn 

01 điểm bỏ phiếu chính và các điểm phụ ( nếu cần thiết). 

- Tổ bầu cử có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

a) Phối hợp Lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử (đại diện hộ) 

07 ngày trước ngày bầu cử ( 30/4/2022). 

b) Nhận tài liệu và phiếu bầu (có đóng dấu của UBND cấp xã ở góc phía 

trên bên trái) từ Ủy ban nhân dân cấp xã để phát cho cử tri trong ngày bầu cử, 

chuẩn bị hòm phiếu. 

c) Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, danh 

sách ứng cử viên, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 07 ngày trước ngày bầu cử. 

d) Bố trí, trang trí phòng bỏ phiếu. 

đ) Tổ chức ngày bầu cử theo đúng nội quy của phòng bỏ phiếu. 

e) Xét giải quyết những khiếu nại về bầu cử. 

f) Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu. 

g) Công bố kết quả bầu cử. 

h) Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu và 

các tài liệu liên quan đến việc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp lên Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

3. Tổ bầu cử hết nhiệm vụ khi đã công bố kết quả bầu cử cho nhân dân biết 

và trình đầy đủ các thủ tục liên quan đến công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân 

ấp lên UBND cấp xã. 

IV. Trình tự bầu cử. 

1. Cuộc bầu cử tiến hành khai mạc và tiến hành bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ 

00 phút sáng ngày 07/5/2022. 

2. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước 

sự chứng kiến của cử tri không phải là người ứng cử. 

3. Đại diện hộ cử tri có quyền bỏ phiếu bầu và tự mình đi bầu, không được 

nhờ người khác bỏ thay. Trường hợp cử tri đại diện hộ (cả hộ) đi vắng xa nhà 

hoặc già yếu, ốm đau, không tự mình đi bỏ phiếu được thì báo cáo cho tổ bầu cử 

biết để ghi rõ vào cột ghi chú của danh sách cử tri không tham gia bầu cử ( các tổ 

bầu cử không bố trí hòm phiếu phụ). 

V. Việc kiểm phiếu. 

1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay khi cuộc 

bỏ phiếu kết thúc. 

2. Nếu có điểm bỏ phiếu phụ phải mang về nơi bỏ phiếu chính để kiểm 

phiếu không được kiểm phiếu tại khu vực bỏ phiếu phụ. 
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3. Trước khi mở hòm phiếu Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm 

phong số phiếu bầu còn không sử dụng và phải mời hai cử tri không phải là 

người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu. 

VI. Những phiếu sau đây là không hợp lệ. 

1. Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát. 

2. Phiếu không đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn. 

3. Phiếu ghi tên người khác ngoài danh sách người ứng cử, phiếu có viết 

thêm. 

4. Phiếu không đánh dấu cả 2 Ô (Đồng ý và Không Đồng ý) hoặc đánh dấu 

cả 02 Ô (Đồng ý và Không đồng ý). 

VII. Kết quả bầu cử. 

1. Sau khi kiểm phiếu xong Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu). 

2. Biên bản kiểm phiếu được thành lập 03 bản phải có chữ ký của Tổ 

trưởng, Tổ phó, Thư ký và hai cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu để gửi đến 

UBND cấp xã, thị trấn 01 bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, thị 

trấn và 01 bản lưu hồ sơ. 

VIII. Công nhận kết quả bầu cử. 

1. Người trúng cử Trưởng ban nhân dân ấp là người đạt trên 50% số phiếu 

bầu hợp lệ tín nhiệm (đồng ý) trên tổng số cử tri đại diện hộ. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản, phiếu 

bầu, các tài liệu liên quan và khiếu nại (nếu có) của Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban 

nhân dân cấp xã, thị trấn xem xét ra Quyết định công nhận người trúng cử 

Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

3. Trưởng nhân dân ấp chính thức hoạt động khi có Quyết định công nhận 

của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

IX. Các loại biểu mẫu. 

- Các khẩu hiệu tuyên truyền (Phụ lục 1). 

- Trang trí địa điểm bỏ phiếu (Phụ lục 2). 

- Báo cáo kết quả bầu cử của Tổ bầu cử (Phụ lục 4). 

- Biên bản kết quả kiểm phiếu của Tổ bầu cử (Phụ lục 5). 

- Đề cương Báo cáo sơ kết bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 

- 2027 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (Phụ lục 6). 

- Đề cương Báo cáo tổng kết bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm 

kỳ 2022 - 2027 của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Phụ lục 7). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện tại địa phương và 

các ấp, các tổ bầu cử./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                 TRƯỞNG PHÒNG 
- TV BCĐ (báo cáo);        
- UBND các xã, thị trấn;                                                          

-Lưu/BAUCU 2022.          

            

 

                        Trần Quốc Tuấn 
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