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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp về  

 Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn 

 

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

 Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

 Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành 

chính; 

 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 Công văn số 4711/BNV-CQĐP ngày 27/9/2019 của Bộ Nội vụ về 

việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn; 

 Căn cứ Công văn số 6546/UBND-NC ngày 29/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thị xã 

Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn; 

 Căn cứ Công văn số 452-CV/HU ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Hoài Nhơn về việc lấy ý kiến Nhân dân về Đề án thành lập thị xã Hoài 

Nhơn và các phường; 

 UBND huyện Hoài Nhơn xây dựng Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và 

thông qua HĐND các cấp về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường 

thuộc thị xã Hoài Nhơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri đảm bảo công khai, dân chủ 

và thông qua HĐND huyện và các xã, thị trấn về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn 

và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn đúng quy định của pháp luật. 

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 thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn. 
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Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 

trong huyện; 

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

chức địa điểm lấy ý kiến cử tri phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết 

kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. 

 - Tổ chức kỳ họp HĐND các cấp để thông qua Đề án, đảm bảo thời gian và 

đúng quy định của pháp luật.  

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

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể từ huyện đến 

xã, thị trấn 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 thành 

lập thị xã Hoài Nhơn và các phường, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của 

Nhân dân. 

- Thông qua các phương tiện thông tin và Hội nghị nhân dân ở thôn, khối phố 

để tuyên truyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nội dung tóm tắt Đề án; cách thức, 

thời gian lấy ý kiến,  để cử tri biết và tích cực tham gia lấy ý kiến đạt kết quả tốt. 

2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri 

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

a) Nội dung: 

- Thành lập thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và 

dân số của huyện Hoài Nhơn.  

- Thành lập 11 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số 

của thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan và 09 xã Tam Quan Bắc, Tam Quan 

Nam, Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài 

Xuân, Hoài Đức. 

b) Phạm vi lấy ý kiến cử tri 

Tổ chức lấy ý kiến cử tri của 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2.2. Danh sách cử tri 

UBND các xã, thị trấn phải hoàn thành việc lập danh sách cử tri và niêm yết 

công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và các Nhà văn hóa thôn, khối phố đảm 

bảo đúng thời gian quy định trước khi tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri. Danh 

sách cử tri được lập theo Mẫu số 01. 

2.3. Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri 

Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, khối phố. Hình thức thực hiện 

là phát phiếu lấy ý kiến đối với từng cử tri trong hộ gia đình. Nội dung lấy ý kiến 
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cử tri theo Điểm a Mục 2.1. Phiếu lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị xã Hoài 

Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn thực hiện theo Mẫu số 02. 

2.4. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri: 

Thời gian lấy ý kiến cử tri hoàn thành trước ngày 10/11/2019. 

2.5. Thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri 

- Chậm nhất đến ngày 04/11/2019, UBND các xã, thị trấn Quyết định thành 

lập Tổ lấy ý kiến cử tri theo địa bàn thôn, khối phố, số lượng thành viên mỗi Tổ từ 

03 đến 05 người, thành phần Tổ lấy ý kiến cử tri gồm: Tổ trưởng là Bí thư chi bộ 

hoặc Trưởng thôn, khối phố; Tổ viên là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và 

người dân có uy tín ở khu dân cư; Thư ký là người có kinh nghiệm tổng hợp kết 

quả kiểm phiếu (có thể chọn cán bộ, công chức hoặc giáo viên đang công tác trên 

địa bàn). 

- Nhiệm vụ của Tổ lấy ý kiến cử tri: Nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND 

xã, thị trấn cấp kèm theo Danh sách cử tri; Tổ chức phát phiếu, hướng dẫn cho cử 

tri thực hiện việc có ý kiến trong phiếu theo đúng quy định. Tổ chức kiểm phiếu, 

lập biên bản kết quả kiểm phiếu (theo Mẫu số 03), tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử 

tri (theo Mẫu số 4a). 

Trước ngày 09/11/2019, sau khi kết thúc việc lấy ý kiến cử tri, Tổ lấy ý kiến 

cử tri có trách nhiệm gửi đầy đủ: Phiếu lấy ý kiến, Biên bản kiểm phiếu, Danh sách 

cử tri, Báo cáo kết quả kiểm phiếu đến UBND xã, thị trấn để tổng hợp. 

3. Tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri: 

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, UBND các xã, thị trấn tổng hợp và 

lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri ở địa phương (theo Mẫu số 4b) để trình 

HĐND cùng cấp thông qua Nghị quyết về nội dung Đề án; Đồng thời hoàn thiện 

hồ sơ (gồm: Báo cáo kết quả kiểm phiếu, Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn) gửi 

UBND huyện trước ngày 15/11/2019. 

 III. TỔ CHỨC KỲ HỌP HĐND CÁC CẤP THÔNG QUA ĐỀ ÁN: 

 1. Tổ chức kỳ họp HĐND xã, thị trấn: 

 Chậm nhất đến ngày 13/11/2019, HĐND các xã, thị trấn tổ chức xong kỳ 

họp bất thường và ban hành Nghị quyết về Đề án. 

 2. Tổ chức kỳ họp HĐND huyện 

 Dự kiến ngày 15/11/2019, HĐND huyện tổ chức kỳ họp bất thường để thông 

qua Nghị quyết về Đề án . 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Thường trực Huyện ủy có Văn bản chỉ đạo cho các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn triển khai việc 

tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp theo đúng quy định. 
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2. Đề nghị Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, hướng dẫn HĐND xã, thị trấn 

tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết về Đề án thành lập thị xã Hoài 

Nhơn và các phường theo đúng quy định. 

3. Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra các địa phương triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; Tổng 

hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả thông qua Nghị quyết HĐND 

cấp xã về Đề án để báo cáo UBND huyện trình HĐND huyện và UBND tỉnh theo 

quy định. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Nội vụ bố trí kinh phí đảm 

bảo để UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri theo đúng kế 

hoạch. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tăng cường công tác 

thông tin tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân để việc lấy ý kiến cử tri đảm bảo 

đạt kết quả tốt. 

6. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị nhân dân ở thôn, khối 

phố; Triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch 

đề ra. Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri ở địa phương để trình HĐND 

cùng cấp thông qua Nghị quyết về Đề án và báo cáo UBND huyện đúng thời gian 

quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp 

về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- UBND tỉnh (b/c);                                                                                  

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- TT HU, HĐND huyện;   

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan đơn vi ̣ thuôc̣ UBND huyện;                                                                           

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                                                      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đẹp 
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