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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND huyện, HĐND cấp xã về sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021 

 

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

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh 

địa giới đơn vị hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/55/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021; 

Căn cứ Văn bản số 4494/UBND-NC1, ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND cấp huyện, cấp xã về sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã. 

UBND huyện Cẩm Xuyên xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến 

cử tri, ý kiến của HĐND huyện, HĐND cấp xã về sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

xã, giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
Tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND huyện, 

HĐND cấp xã về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2019-

2021, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật để hoàn chỉnh 

hồ sơ trình UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu 
- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến cử tri về lý do, sự cần thiết 

và nội dung Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2019-2021. Từ đó tạo sự 

đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; 

- Xác định đúng phạm vi, đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của Đề án. Tổ 

chức lấy ý kiến cử tri phù hợp với đặc điểm dân cư; 

- Việc lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND huyện, HĐND cấp xã làm cơ sở 

để UBND huyện hoàn chỉnh Đề án theo Kế hoạch chung của UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn 
Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể 

của huyện, các xã, thị trấn liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ 

lý do và sự cần thiết phải sắp xếp ĐVHC cấp xã, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất 

trí cao của quần chúng, Nhân dân địa phương. 

1.1. Đề nghị Tiểu ban tuyên truyền sắp xếp ĐVHC cấp xã, phòng ban và 

các đơn vị liên quan tuyên truyền nội dung Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai 



đoạn 2019-2021, đồng thời xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các xã, thị 

trấn tuyên truyền các nội dung của Đề án. 

Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền, vận động từ khi 

UBND huyện ban hành Kế hoạch này đến khi kết thúc việc lấy ý kiến cử tri, ý 

kiến của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo Kế hoạch của tỉnh. 

1.2. Giao Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 

các thành viên Tổ lấy ý kiến cử tri của các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ tài liệu có 

liên quan phục vụ công tác lấy ý kiến cử tri xong trước ngày 12/7/2019. 

2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri 

2.1. Nội dung Đề án và phạm vi lấy ý kiến cử tri 

2.1.1. Nội dung Đề án 
- Sắp xếp ĐVHC xã Cẩm Nam, xã Cẩm Phúc và xã Cẩm Thăng thành xã 

Nam Phúc Thăng. 

- Sắp xếp ĐVHC xã Cẩm Huy và thị trấn Cẩm Xuyên thành thị trấn Cẩm Xuyên. 

- Sắp xếp ĐVHC xã Cẩm Yên và xã Cẩm Hòa thành xã Yên Hòa. 

2.1.2. Phạm vi lấy ý kiến cử tri 
Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên phạm vi các xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm 

Thăng, Cẩm Huy, Cẩm Yên, xã Cẩm Hòa và thị trấn Cẩm Xuyên. 

2.2. Danh sách cử tri 
Trước ngày 10/7/2019, UBND các xã, thị trấn nêu trên có trách nhiệm hoàn 

thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn; Danh sách cử tri phải 

được niêm yết tại Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố (UBND huyện đã có chỉ đạo tại 

Văn bản số 1435/UBND-NV ngày 24/6/2019). 

* Nguyên tắc lập danh sách cử tri: 

- Ghi tên vào danh sách cử tri: Người đủ 18 tuổi tính đến ngày lấy ý kiến cử 

tri và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các xã, thị trấn được ghi tên vào danh 

sách cử tri (cử tri sinh năm 2000 trở về trước, chỉ cần ghi năm sinh; cử tri sinh 

năm 2001 thì ghi cả ngày tháng năm sinh tính từ ngày 25/7/2001 trở về trước). 

- Không được ghi tên vào danh sách cử tri: Người có hộ khẩu tạm trú, người 

đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp 

luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp 

hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự. 

2.3. Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri 

- Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, tổ dân phố. 

- Hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình. 

- Phiếu lấy ý kiến cử tri theo mẫu chung của UBND tỉnh. 

2.4. Thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri và nhiệm vụ của Tổ lấy ý kiến cử tri 
2.4.1. Chậm nhất đến ngày 10/7/2019, UBND các xã, thị trấn quyết định 

thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri theo địa bàn tổ dân phố, thôn; thành viên mỗi tổ từ 

06 đến 08 người. 

2.4.2. Cơ cấu, thành phần Tổ lấy ý kiến cử tri gồm: 

- Tổ trưởng là Bí thư chi bộ hoặc Trưởng thôn, tổ dân phố; 

- Các Tổ viên là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân có uy 

tín ở thôn, tổ dân phố. Mời địa diện cấp xã tham gia Tổ lấy ý kiến cử tri.  

- Thư ký là cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp chỉ đạo thôn, tổ dân phố. 



2.4.3. Nhiệm vụ của Tổ lấy ý kiến cử tri: 

- Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND 

xã cấp kèm theo danh sách cử tri; 

- Phân công cho các thành viên triển khai đến các hộ gia đình phát phiếu lấy 

ý kiến cử tri; hoặc tổ chức họp Nhân dân mời đến lấy phiếu. 

Việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri được thực hiện một cách khoa học, chặt 

chẽ, cụ thể như sau: 

+ Khi đến hộ gia đình, Tổ lấy ý kiến cử tri phát phiếu cho cử tri, cử tri ký 

nhận (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) việc lấy phiếu vào danh sách cử tri.  

+ Sau khi nhận phiếu, cử tri nghiên cứu xem xét cho ý kiến vào ô đồng ý hoặc 

không đồng ý vào mỗi mục trên phiếu; hoặc có ý kiến khác vào phần “ý kiến 

khác…”, sau đó ký tên (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) trên phiếu và nộp 

phiếu cho thành viên của Tổ lấy ý kiến cử tri.  

+ Sau khi Tổ lấy ý kiến cử tri triển khai lấy ý kiến cử tri các hộ gia đình 

xong toàn bộ trên địa bàn thôn, tổ dân phố hoặc hết thời gian theo Kế hoạch. 

Trước khi tiến hành việc kiểm phiếu, Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến cử tri mời 02 cử 

tri (là người biết chữ), có uy tín trong Nhân dân để chứng kiến việc kiểm kê sử 

dụng phiếu và kiểm phiếu. 

Tổ lấy ý kiến cử tri tiến hành kiểm kê sử dụng phiếu, gồm các nội dung 

sau: Số phiếu nhận về; số phiếu phát ra (bằng số cử tri đã xác nhận); số phiếu 

hỏng; số phiếu chưa sử dụng. 

Sau đó, Tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện kiểm phiếu, gồm nội dung sau: Tổng 

số cử tri của thôn, tổ dân phố (bằng số cử tri ghi trong danh sách cử tri); số lượng 

cử tri tham gia (bằng số cử tri đã xác nhận); số lượng phiếu thu vào, tính tỷ lệ số 

phiếu thu vào trên số phiếu phát ra; xác định số lượng phiếu hợp lệ, phiếu không 

hợp lệ; tính tỷ lệ số phiếu hợp lệ, không hợp lệ trên số lượng phiếu thu vào. 

Phiếu hợp lệ là phiếu đúng mẫu quy định, có đóng dấu của UBND xã, thị 

trấn phải được đánh dấu vào 01 trong 02 ô “đồng ý” và “không đồng ý”. Ngoài 

ra, cử tri có quyền được ghi ý kiến khác vào phiếu theo quy định. 

Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng mẫu quy định; phiếu không đóng 

dấu của UBND các xã, thị trấn; phiếu đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không 

đồng ý hoặc cả hai ô đều không đánh dấu. Đối với các dấu hiệu khác của phiếu 

nghi là không hợp lệ, Tổ lấy ý kiến cử tri thảo luận xem xét quyết định; 

Xác định số lượng phiếu đồng ý, không đồng ý, tính tỷ lệ số phiếu đồng ý, 

không đồng ý trên tổng số cử tri của thôn, tổ dân phố; xác định số lượng phiếu có ý 

kiến khác, tính tỷ lệ trên tổng số cử tri của thôn, tổ dân phố; Tổng hợp nhóm các ý 

kiến khác được cử tri ghi tại dòng “ý kiến khác” trên phiếu. Tổ lấy ý kiến cử tri tiến 

hành kiểm phiếu đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của 

cấp trên, lập Biên bản kiểm phiếu theo từng nội dung trong Phiếu lấy ý kiến cử tri. 

+ Sau khi lập Biên bản kiểm phiếu, tiến hành tổng hợp kết quả lấy ý kiến 

cử tri theo từng nội dung trong Phiếu lấy ý kiến cử tri. 

- Niêm phong phiếu: Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Tổ lấy ý kiến cử tri 

có trách nhiệm niêm phong toàn bộ phiếu theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

2.5. Thời gian lấy ý kiến cử tri: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 

phút, ngày 25 tháng 7 năm 2019 (thứ năm). 



2.6. Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri:  

Trên cơ sở các Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của tửng Tổ lấy ý 

kiến, UBND cấp xã phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ cùng cấp tiến 

hành lập Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của toàn xã theo từng nội dung 

và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi đến HĐND cấp xã 

và UBND huyện (theo các mẫu gửi kèm) trước 10 giờ ngày 26/7/2019. 

UBND huyện báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 26/7/2019. 

III. LẤY Ý KIẾN HĐND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 

1. Tổ chức kỳ họp bất thường HĐND cấp xã Nghị quyết thông qua nội 

dung Đề án 
Trên cơ sở Đề án, phương án sắp xếp ĐVHC của UBND tỉnh; Thường trực 

HĐND các xã, thị trấn tiến hành triệu tập kỳ họp bất thường theo quy định. Sau khi 

có kết quả lấy ý kiến cử tri, nếu có trên năm 50% số cử tri trên địa bàn tán thành thì 

UBND cấp xã báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND cùng cấp quyết định tổ chức 

kỳ họp bất thường; hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND cùng cấp. Hoàn thiện 

Nghị quyết và trích biên bản kỳ họp HĐND cấp xã kèm theo Tờ trình của UBND 

cấp xã gửi đến UBND huyện.  

Thời gian tổ chức họp, lấy ý kiến HĐND cấp xã: Ngày 27/7/2019 (thứ bảy). 

UBND cấp xã phối hợp với HĐND cấp xã lập báo cáo, gửi UBND huyện 

trước 10 giờ ngày 28/7/2019. 

UBND huyện báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 28/7/2019. 

2. Tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện Nghị quyết thông qua nội 

dung Đề án 

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri của cấp xã, nếu có trên 50% số cử tri tán 

thành thì UBND huyện báo cáo Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện quyết định 

tổ chức kỳ họp bất thường; Trình kỳ họp HĐND huyện Nghị quyết thông qua nội 

dung Đề án. Sau đó, hoàn thiện Nghị quyết và trích biên bản kỳ họp HĐND huyện 

kèm theo Tờ trình của UBND huyện gửi đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).  

Thời gian tổ chức họp, lấy ý kiến HĐND huyện: Ngày 30/7/2019 (thứ ba). 

UBND huyện báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh: Ngày 31/7/2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Huyện ủy Cẩm Xuyên 
- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác lấy ý kiến cử tri, ý kiến HĐND 

cấp huyện, cấp xã về Đề án. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Chỉ đạo, triển khai thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn 

hiểu rõ lý do và sự cần thiết phải sắp xếp ĐVHC cấp xã, từ đó tạo sự đồng 

thuận, nhất trí cao của Nhân dân địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lấy 

ý kiến cử tri, ý kiến HĐND về Đề án trên địa bàn. 

Ban Chỉ đạo cấp huyện kết thúc hoạt động đến khi hoàn thành việc lấy ý 

kiến cử tri theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 

  2. Đề nghị Thường trực HĐND huyện 
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra HĐND cấp xã tổ chức kỳ họp bất thường 

thông qua nội dung Đề án; 

- Trình HĐND huyện tổ chức kỳ họp bất thường để HĐND huyện thông 

qua nội dung Đề án; 



- Tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả kỳ họp HĐND 

cấp mình và hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan cấp trên đảm bảo thành phần hồ sơ và 

thời gian quy định. 

3. Đề nghị Tiểu ban tuyên truyền, các Tổ công tác của Huyện ủy, Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện và các 

đoàn thể huyện 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động, phối hợp với UBND huyện, 

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về lý do, sự 

cần thiết của Đề án, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia trong Nhân dân. 

4. Ph ng Nội vụ huyện 
- Thường trực giúp UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, tập huấn, đôn đốc, 

kiểm tra các địa phương triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch. Tổng hợp, báo 

cáo UBND huyện về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo việc tổ chức 

lấy ý kiến cử tri và tham mưu UBND huyện thành lập Tổ tăng cường phục vụ 

công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri; 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoặc cung cấp văn 

bản hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND các xã, thị trấn và các thành viên Tổ lấy ý 

kiến cử tri các xã, thị trấn. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung mẫu gồm: Trích 

nội dung dự thảo Đề án, Phiếu lấy ý kiến nhân dân, mẫu Biên bản, mẫu Báo cáo kết 

quả lấy ý kiến cử tri và bàn giao cho UBND các  xã, thị trấn trước ngày 15/7/2019. 

- Chủ trì tham mưu UBND huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 31/7/2019 theo kế hoạch. 

5. Ph ng Tài chính - Kế hoạch huyện 
Xây dựng, hướng dẫn, thẩm định định mức chi và bố trí nguồn kinh phí 

đảm bảo để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri và tổ 

chức kỳ họp bất thường HĐND cấp xã, huyện theo kế hoạch này. 

6. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, Đài truyền thanh cơ sở 
Xây dựng chuyên mục phát thanh, truyền hình để tuyên truyền thường 

xuyên về Đề án, đảm bảo nội dung lấy ý kiến cử tri đạt kết quả tốt.  

7. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nội vụ và 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên trong việc tổ chức thực hiện tốt 

nội dung lấy ý kiến cử tri theo kế hoạch. 

8. Đảng ủy, UBND xã, thị trấn trên địa bàn 
- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và 

Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết phải sắp xếp ĐVHC cấp xã, 

từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của quần chúng, Nhân dân địa phương. 

- Chỉ đạo tổ chức họp Nhân dân theo quy trình quy định tại Pháp lệnh dân 

chủ cơ sở; tuyên truyền để Nhân dân, cử tri hiểu rõ trước khi tổ chức lấy ý kiến. 

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác lấy ý kiến cử tri , thành lập các Tổ 

lấy ý kiến cử tri (Chú ý việc vận động cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu đầy đủ, vì 

số phiếu “đồng ý” được chia tỷ lệ với tổng số cử tri trên địa bàn và phải đảm bảo 

tối thiểu trên 50%). 



- Lập và niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn. Thời gian niêm yết trước 

ngày 10/7/2019. 

- Tổ chức phát phiếu đến cử tri chịu ảnh hưởng trực tiếp của Đề án; 

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri theo từng thôn, tổ dân phố. 

- Tổng hợp biên bản họp, phiếu lấy ý kiến của cử tri; lập báo cáo kết quả 

lấy ý kiến cử tri địa phương. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến HĐND cấp 

huyện, cấp xã về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2019-2021 của UBND 

tỉnh. UBND huyện Cẩm Xuyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, mục 

đích, yêu cầu đề ra./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện; 

- BTC huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn liên quan; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 

 

 

Phạm Đăng Nhật 
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