
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP  
 tuyên truyền cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu 

phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2019 - 2024  
----- 

1. Cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 có mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào? 

Trả lời:  

Thôn, khu phố tuy không phải là một cấp hành chính nhưng là địa bàn quan 

trọng để phát huy dân chủ và các hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, thực 

hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, 

xây dựng đời sống văn hoá, xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. 

Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt 

động của Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố; góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa bàn dân cư, phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân và sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong việc tham gia xây dựng hệ thống 

chính trị ở thôn, khu phố. 

 2. Người ứng cử vào chức danh Trưởng thôn, khu phố và Người được lựa 

chọn vào chức danh Phó Trưởng thôn, khu phố phải có những tiêu chuẩn gì? 

 Trả lời: 

 - Tiêu chuẩn chung: Người ứng cử vào chức danh Trưởng thôn, khu phố và 

Phó Trưởng thôn, khu phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường 

xuyên ở thôn, khu phố mà mình ứng cử; 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 tư cách đạo 

đức tốt, được cộng đồng dân cư ở địa phương 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 địa phương thực hiện tốt các 

công việc của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. 

 - Tiêu chuẩn cụ thể: Phải có trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học cơ sở trở 

lên đối với khu vực đồng bằng; tốt nghiệp Tiểu học trở lên đối với khu vực miền 

núi,  hải đảo. 

Trường hợp người được giới thiệu ra ứng cử Trưởng thôn, khu phố và lựa 

chọn vào chức danh Phó Trưởng thôn, khu phố không đáp ứng được các tiêu 

chuẩn cụ thể nói trên thì cấp uỷ xã, phường, thị trấn xem xét cụ thể từng trường 



hợp phù hợp với tình hình thực tế. 

3. Bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tiến hành 

theo nguyên tắc nào? 

Trả lời: 

Bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tiến hành theo 

nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân 

dân. Theo Kế hoạch số 1607 ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh, toàn tỉnh sẽ tổ chức 

bầu cử trưởng, thôn khu phố vào ngày Chủ nhật, ngày 07 tháng 7 năm 2019. 

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, khu phố được ấn định là 5 năm (2019 - 2024). 

4. Người nào có quyền bầu cử?  

Trả lời: 

- Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn, khu phố là cử tri đại diện hộ 

gia đình (chủ hộ hoặc người đại diện hộ), từ đủ 18 tuổi trở lên, đang cư trú thường 

xuyên ở thôn, khu phố (thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên); có năng lực 

hành vi dân sự. 

5. Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Trách nhiệm 

của cử tri phải làm gì? 

- Chậm nhất là 12 ngày trước ngày bầu cử (trước ngày 24/6/2019), Tổ bầu cử 

phải lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở (nhà văn hóa) thôn, khu phố và các 

nơi công cộng. Danh sách cử tri do UBND cấp xã, phường, thị trấn ký và đóng dấu. 

- Thẻ cử tri do Trưởng thôn, khu phố lập và ký, có đóng dấu Tổ bầu cử tại góc 

trái bên trên của thẻ và phát cho cử tri trước ngày bầu cử 07 ngày (trước ngày 

30/6/2019). 

 - Trách nhiệm của cử tri là phải kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai 

sót, cử tri có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản với Tổ bầu cử. Tổ bầu 

cử giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết. 

 6. Việc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 được bắt 

đầu và kết thúc như thế nào?  

Trả lời: Việc bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 

bắt đầu vào lúc 07 giờ sáng ngày chủ nhật, 07 tháng 7 năm 2019 và kết thúc 

không quá 12 giờ trưa cùng ngày. Tuỳ tình hình thực tế của địa phương, Tổ bầu 

cử có thể quyết định cho bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng 

hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 14 giờ cùng ngày. 

7. Trình tự bỏ phiếu thực hiện như thế nào?  

Trả lời:  



- Cử tri cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổ bầu cử. 

- Khi Tổ bầu cử phát cho cử tri chúng ta lá phiếu bầu, ta phải đem vào phòng 

kín. Trong phòng kín ta phải đọc kỹ tên từng Ứng cử viên có in trên phiếu bầu. 

Không tín nhiệm Ứng cử viên nào thì ta gạch ngang cả họ và tên của Ứng cử viên 

đó. Sau khi gạch xong ta gấp lá phiếu lại bỏ vào thùng phiếu đặt sẵn giữa phòng. 

- Khi cử tri viết phiếu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. 

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. 

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “đã bỏ phiếu” 

vào thẻ cử tri. 

Điều cần lưu ý là: Trên danh sách của phiếu bầu, chỉ để lại một người được 

tín nhiệm, không để dư cũng không gạch xoá hết, không ghi tên người khác vào 

phiếu bầu. Khi không bầu ai, ta không nên gạch dưới, gạch trên mà phải gạch 

ngang cả họ và tên người mà ta không tín nhiệm. 

8. Những phiếu bầu nào là không hợp lệ? 

Trả lời: Những phiếu sau đây là không hợp lệ: 

+ Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra; 

+ Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử; 

+ Phiếu để số người được bầu nhiều hơn một người; 

+ Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử; 

+ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm. 

- Trường hợp có phiếu nghi là không hợp lệ thì Tổ trưởng tổ bầu cử phải đưa 

ra Tổ bầu cử để thống nhất cách thức giải quyết. Tổ bầu cử không tự xoá hoặc sửa 

chữa các tên ghi trên phiếu bầu. 

9. Việc kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử được tiến hành như thế nào? 

Trả lời: 

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu (Tổ 

bầu cử mời 02 cử tri tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu). Tổ bầu cử lập biên bản 

kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử (đóng dấu Tổ bầu cử). 

- Sau ngày bầu cử (ngày 08/7/2019), Tổ bầu cử phải báo cáo kết quả bầu cử 

và gửi kèm Biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử Trưởng thôn, khu phố 

về Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQVN cấp xã, phường, thị trấn. 

- Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ bầu 

cử, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp và công bố kết quả số phiếu bầu cho từng 

ứng cử viên và người trúng cử Trưởng thôn, khu phố bằng hình thức niêm yết công 



khai tại thôn, khu phố và trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn. 

10. Người trúng cử phải đạt điều kiện gì? Kết quả bầu cử và phê chuẩn 

kết quả bầu cử ra sao? 

Trả lời: 

- Người trúng cử Trưởng thôn, khu phố là người có số phiếu bầu hợp lệ cao 

nhất trong số những người ứng cử và phải đạt trên 50% so với số phiếu bầu.  

- Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng 

Tổ bầu cử, Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng 

cử Trưởng thôn, khu phố.  

- Trưởng thôn, khu phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của 

UBND cấp xã, phường, thị trấn. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, khu phố được ấn định 

là 5 năm (2019 - 2024), bắt đầu từ ngày quyết định công nhận của UBND cấp xã, 

phường, thị trấn có hiệu lực cho đến khi có quyết định công nhận Trưởng thôn, khu 

phố nhiệm kỳ mới. 

11. Trường hợp nào thì tiến hành bầu lại ? Thời gian bầu lại lần 2? Nếu 

bầu lại lần 2 không bầu được Trưởng thôn, khu phố thì phải làm gì? 

Trả lời: 

- Trường hợp bầu lại: Là khi bầu cử lần đầu không có ứng cử viên nào đạt 

quá nửa số phiếu hợp lệ hoặc cử tri đi bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri ghi 

trong danh sách thì phải tổ chức bầu lại lần 2.  

- Thời gian bầu lại lần 2: Ngày bầu lại lần 2 do UBND xã, phường, thị 

trấn quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu 

cử lần đầu.  

- Nếu tổ chức bầu lại lần 2 mà vẫn chưa bầu được Trưởng thôn, khu phố thì 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định cử Trưởng thôn, khu phố lâm thời 

để điều hành hoạt động của thôn, khu phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, khu 

phố mới (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn 

quyết định cử Trưởng thôn, khu phố lâm thời, Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị 

trấn phải tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố mới). 

12. Khu phố (thôn) ta sẽ bỏ phiếu ở địa điểm nào? Nội quy phòng bỏ phiếu? 

Trả lời: 

- Khu phố (thôn) ta sẽ bỏ phiếu ở địa điểm ........................................................ 

(Nêu rõ địa điểm bỏ phiếu của thôn, khu phố) 

Mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu, trong đó bao gồm 

các quy định về bảo vệ trật tự trị an và phòng chống cháy nổ ở địa điểm bỏ phiếu 



và các quy định hướng dẫn quyền, nghĩa vụ và thủ tục khi cử tri tham gia bỏ phiếu. 

13. Cử tri phải làm gì để góp phần cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu 

phố thành công? 

Trả lời: Để góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố tổ chức vào 

ngày Chủ nhật 07 tháng 7 năm 2019 thành công, bà con cử tri cần lưu ý thực hiện 

tốt 3 việc sau: 

Một là: Mỗi cử tri cần tích cực tham gia những buổi sinh hoạt, học tập tại đơn 

vị, địa phương, theo dõi quá trình chuẩn bị bầu cử, kiểm tra danh sách cử tri, tìm 

hiểu địa điểm bỏ phiếu, thể thức và quy trình bỏ phiếu, tìm hiểu tiểu sử của các 

ứng cử viên để lựa chọn bầu đại biểu xứng đáng vào chức danh trưởng thôn, khu 

phố theo quy định. 

Hai là: Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 07 tháng 7 năm 2019, bà con cử tri nhắc 

nhở nhau sắp xếp công việc, cùng nhau đi bầu cử sớm, đông đủ, đúng thời gian 

quy định của cuộc bầu cử. 

Cán bộ, công chức phải gương mẫu đi bầu, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân 

theo đúng quy định. 

Ba là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh các phần tử xấu tuyên 

truyền xuyên tạc cuộc bầu cử, cùng chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an 

toàn cho cuộc bầu cử, góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công.  

14. Hình thức và quy trình lựa chọn Phó Trưởng thôn, khu phố được 

thực hiện như thế nào? 

Trả lời: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, 

thị trấn ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, khu phố; Trưởng 

thôn, khu phố trao đổi, thống nhất với Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận 

thôn, khu phố lựa chọn Phó Trưởng thôn, khu phố, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp 

xã, phường, thị trấn; Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn quyết định công 

nhận Phó Trưởng thôn, khu phố. 

15. Phó Trưởng thôn, khu phố chính thức hoạt động như thế nào? 

Trả lời: 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng thôn, khu 

phố về lựa chọn nhân sự Phó Trưởng thôn, khu phố, Uỷ ban nhân dân cấp xã 

quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, khu phố, Phó Trưởng thôn, khu phố 

chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, 

phường, thị trấn. 

                                   

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ BÌNH THUẬN 


