ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN PHƯỚC
Số: 34 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Phước, ngày 14 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

Triển khai Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân
dân phường An Phước về việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025,
Ủy ban nhân dân phường An Phước ban hành kế hoạch tuyên truyền bầu cử Tổ
trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn phường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu và nắm vững nguyên
tắc, nội dung cơ bản của các văn bản liên quan đến công tác bầu cử.
Thông qua công tác tuyên truyền bầu cử nhằm phát huy quyền dân chủ
của Nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, phẩm chất, đạo đức,
có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân,
điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư trong tổ và nhiệm vụ cấp trên
giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng
của cấp trên, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; tạo không khí phấn khởi
trong Nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải cụ thể, dễ hiểu, sát với tình hình thực
tế của địa phương.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 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.
Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Trưởng Bộ
hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung
điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Trưởng Bộ
hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
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Các văn bản của Tỉnh như: Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22/11/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ
sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025; Quyết định số
31/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc
ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Gia Lai.
Các văn bản hướng dẫn, triển khai công tác bầu cử về bầu trưởng thôn, tổ
trưởng tổ dân phố của cấp trên.
Công tác chuẩn bị hội nghị bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố; kết quả bầu cử…
2. Thời gian
Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 15/6/2022 đến hết tháng 7/2022.
3. Hình thức thông tin tuyên truyền
- Tuyên truyền thông qua các buổi họp, tiếp xúc cử tri ở Tổ dân phố; lồng
ghép trong các buổi sinh hoạt của chi hội, chi đoàn.
- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của phường; các cụm loa ở các
tổ dân phố.
hiệu

- Tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan như: Treo băng rôn khẩu
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - Xã hội

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan như: treo băng
rôn khẩu hiệu tại các khu vực trung tâm, tập trung đông người.
Thông tin kết quả bầu cử, quyết định công nhận kết quả người trúng cử
trong Hội nghị bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên trang thông tin điện tử của
phường.
Phối hợp với tổ trưởng các tổ dân phố tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội
dung kế hoạch bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên các cụm loa ở tổ dân phố
2. Công chức Tài chính – Kế toán
Tham mưu cho UBND đảm bảo kinh phí cho hoạt động tuyên truyền theo
đúng quy định.
3. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể phường
Phối hợp tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân
về mục đích, ý nghĩa, nội dung kế hoạch bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời
vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân gia bầu cử tổ trưởng tổ
dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 đủ số lượng.
4. Tổ trưởng các tổ dân phố
Phối hợp công chức VHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các cụm
loa về nội dung của bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.
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Thông báo thời gian bầu cử và kết quả bầu cử trên các cụm loa truyền thanh
để Nhân dân được biết.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm
kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn phường An Phước; đề nghị các ban, ngành, đoàn thể,
các bộ phận được phân công và tổ trưởng các tổ dân phố phối hợp triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy – HĐND phường;
- Ủy ban MTTQVN phường;
- Các ban, ngành, đoàn thể phường;
- Công chức VH-XH; TC-KT;
- Tổ trưởng TDP;
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc An

