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Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết s  09/2008/NQLT-CP-UBTUMTT VN ngày 17 tháng 4 

năm 200  c a Ch nh  h  V  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu c Việt Nam 

hướng dẫn thi hành các  iều 11,  iều 14,  iều 16,  iều 22 và  iều 26 c a Phá  

lệnh thực hiện dân ch  ở xã,  hường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư s  04 2012/TT-BNV ngày 31 tháng   năm 2012 c a Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động c a thôn, tổ dân  h ; 

Theo đề nghị c a Giám đ c  ở Nội vụ tại Tờ trình s     /TTr-SNV ngày  tháng      

năm 2013 đề nghị ban hành  uy chế tổ chức và hoạt động c a thôn, tổ dân  h , 

       Ị  : 

 iề  1. Ban hành kèm theo  uyết định này  uy chế tổ chức và hoạt động c a 

thôn, tổ dân  h  trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

 iề  2.  uyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ Quyết định s  590 2000   -UB ngày 24 tháng 7 năm 2000 c a 

Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam về việc ban hành bản quy định khái niệm, vị tr  c a 

thôn, làng (hoặc tương đương), tổ dân  h ; nhiệm vụ, quyền hạn, m i quan hệ 

công tác, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ, phụ cấp c a trưởng thôn, làng (hoặc tương 

đương) và tổ trưởng tổ dân  h . 

 iề  3. Chánh Văn  hòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đ c  ở Nội vụ, Ch  

tịch UBND các huyện, thành  h ; Ch  tịch UBND các xã,  hường, thị trấn; Th  

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  uyết định này. . [[[ơ 

 

[Nơi nhận:  
- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư  há ; 

- TT Tỉnh  y, TT H ND tỉnh; 

- Ch  tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể; 

- Các Ban  ảng Tỉnh  y; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Như  iều 3; 

- Lưu: VT,NC. 
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                  ng                      
(Ban      kè    eo Qu ế  đị   số:      /2013/QĐ-UBND                          

củ  UB D  ỉ         ) 
 

  ươ     
     Ị         

 iề  1. P  m  i      i  ượ   á   ụ   

 uy chế này quy định về tổ chức và hoạt động c a thôn, tổ dân  h  trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. 

 iề  2.                  

1. Thôn, xóm, … (gọi chung là thôn) được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn. 

2. Tổ dân  h , tiểu khu, … (gọi chung là tổ dân  h ) được tổ chức ở  hường, 

thị trấn; dưới  hường, thị trấn là tổ dân  h . 

3. Thôn, tổ dân  h  không  hải là một cấ  hành ch nh mà là tổ chức tự quản 

c a cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã,  hường, 

thị trấn (xã,  hường, thị trấn sau đây gọi chung là cấ  xã); nơi thực hiện dân ch  trực 

tiế  và rộng rãi để  hát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực 

hiện ch  trương, đường l i c a  ảng, ch nh sách,  há  luật c a Nhà nước và nhiệm 

vụ cấ  trên giao. 

 iề  3.     ê   ắ                                            

1. Thôn, tổ dân  h  chịu sự quản lý trực tiếp c a ch nh quyền cấ  xã. Hoạt 

động c a thôn, tổ dân  h  phải tuân th   há  luật, dân ch , công khai, minh bạch; 

đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp c a cấp  y  ảng, ch nh quyền cấp xã và sự 

hướng dẫn, triển khai công tác c a Mặt trận Tổ qu c và các tổ chức ch nh trị - xã hội 

cấ  xã. 

2. Không chia tách các thôn, tổ dân  h  hiện nay đang hoạt động ổn định để 

thành lậ  thôn mới, tổ dân  h  mới. 

3. Khuyến kh ch viêc sát nhậ  thôn, tổ dân ph  để thành lậ  thôn mới, tổ dân 

ph  mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý c a ch nh 

quyền cấ  xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội c a thôn, tổ 

dân  h . 

4. Các thôn, tổ dân  h  nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch 

dãn dân, tái định cư hoặc điều chỉnh địa giới hành ch nh được cấ  có thẩm quyền 

 hê duyệt hoặc do việc di dân đã hình thành các cụm dân cư mới, địa bàn rộng, giao 

thông đi lại khó khăn, đòi hỏi phải thành lậ  thôn mới, tổ dân  h  mới, thì tiêu ch   

s  có thể thấ  hơn các quy định tại  iều 7 c a Thông tư 04 2012 TT-BNV ngày 31 

tháng   năm 2012 c a Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động c a thôn, tổ 

dân  h . 
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5. Trường hợ  không thành lậ  thôn mới, tổ dân  h  mới theo quy định tại 

khoản 4  iều này thì ghé  các cụm dân cư hình thành mới vào thôn, tổ dân  h  hiện 

có cho  hù hợp, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý c a ch nh quyền cấ  xã và 

các hoạt động c a thôn, tổ dân  h , c a cụm dân cư. 

6. Những người do thay đổi nơi ở đến cư trú tại địa bàn c a thôn, tổ dân  h  

mới phải đăng ký để sinh hoạt và chịu sự quản lý c a thôn, tổ dân  h  mới và được 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân tại thôn, tổ dân  h  nơi cư trú mới.  

  ươ      
TỔ CHỨ      OẠ    NG C     Ô   TỔ     P Ố 

 iề  4.                              

1. Thôn có Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn và các tổ chức tự quản khác c a 

thôn.  

2. Tổ dân  h  có Tổ trưởng, Tổ  hó tổ dân  h  và các tổ chức tự quản khác 

c a tổ dân  h . 

 iề   . P       i                   

Việc  hân loại thôn, tổ dân  h  căn cứ quy mô hộ gia đình trong thôn, tổ dân 

 h ; được  hân làm 3 loại  

1. Thôn: 

a) Thôn loại 1 có trên 500 hộ gia đình;  

b) Thôn loại 2 có từ 300 đến 500 hộ gia đình;  

c) Thôn loại 3 có dưới 300 hộ gia đình;  

2. Tổ dân  h : 

a) Tổ dân  h  loại 1 có trên 600 hộ gia đình; 

b) Tổ dân  h  loại 2 có từ 400 đến 600 hộ gia đình;  

c) Tổ dân  h  loại 3 có dưới 400 hộ gia đình. 

3. Việc  hân loại thôn, tổ dân  h  do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

 iều 5. N i dung ho     ng c                   . 

1. Cộng đồng dân cư thôn, tổ dân  h  bàn và biểu quyết để cấ  có thẩm quyền 

quyết định những nội dung theo quy định c a  há  luật về thực hiện dân ch  ở xã, 

 hường, thị trấn; bàn và quyết định trực tiếp việc thực hiện các công việc tự quản 

không trái với quy định c a  há  luật trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, hiện đại,  hát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình  húc lợi 

công cộng, xoá đói, giảm nghèo; thực hiện các ch  trương, đường l i c a  ảng, 

ch nh sách và  há  luật c a Nhà nước; những công việc do cấp uỷ đảng, ch nh 

quyền, Mặt trận Tổ qu c và các tổ chức ch nh trị - xã hội cấ  trên triển khai đ i với 

thôn, tổ dân  h ; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đ i với Nhà nước; bảo đảm 

đoàn kết, dân ch , công khai, minh bạch, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và 

vệ sinh môi trường; giữ gìn và  hát huy truyền th ng văn hóa t t đẹp ở địa  hương; 

xây dựng, giữ vững và  hát huy danh hiệu “Thôn văn hoá”, “Tổ dân  h  văn hoá”; 
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 hòng ch ng các tệ nạn xã hội và xóa bỏ h  tục lạc hậu.  

 2. Thực hiện dân ch  ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy chế, hương ước, 

quy ước c a thôn, tổ dân  h ; t ch cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời s ng văn hoá ở khu dân cư” và các  hong trào, các cuộc vận động do 

các tổ chức ch nh trị - xã hội  hát động.             

 3. Thực hiện sự lãnh đạo c a chi bộ thôn, tổ dân  h  hoặc  ảng  y cấ  xã 

hay chi bộ sinh hoạt ghé  (nơi chưa có chi bộ thôn, chi bộ tổ dân  h ), c ng c  và 

duy trì hoạt động có hiệu quả c a các tổ chức tự quản khác c a thôn, tổ dân  h  theo 

quy định c a  há  luật. 

 4. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  và Phó 

Trưởng thôn, Tổ  hó tổ dân  h . Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, 

Ban giám sát đầu tư c a cộng đồng theo quy định c a  há  luật về thực hiện dân ch  

ở xã,  hường, thị trấn. 

5. Các nội dung hoạt động c a thôn, tổ dân  h  theo quy định tại  iều này 

được thực hiện thông qua hội nghị c a thôn, tổ dân  h . 

 iều 6. H i nghị c                    

1. Hội nghị thôn, tổ dân  h  được tổ chức định kỳ mỗi năm 2 lần (thời gian 

vào giữa năm và cu i năm); khi cần có thể họp bất thường. Thành  hần hội nghị là 

toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h . Hội nghị do 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  triệu tậ  và ch  trì. Hội nghị được tiến hành khi 

có trên 50% s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h  tham dự.  

2. Nội dung tổ chức hội nghị: 

a) Trưởng thôn,Tổ trưởng tổ dân  h  báo cáo tình hình chung và kết quả thực 

hiện nhiệm vụ trong kỳ tại thôn, tổ dân  h  và  hổ biến lại nội dung tại cuộc họp 

giao ban với Ch  tịch UBND cấ  xã; cuộc họp với B  thư Chi bộ, ban công tác mặt 

trận thôn, tổ dân  h ; 

b) Giải đá  hoặc ghi nhận các ý kiến, kiến nghị c a người dân để báo cáo 

UBND cấ  xã giải quyết; 

3. Tổ chức để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cấ  có 

thẩm quyền quyết định.  

 iều 7.  L a chọ   ì      c t        ọ          i      tri 

1.   i với các công việc trong phạm vi thôn, tổ dân  h  

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  sau khi th ng nhất với Trưởng ban công 

tác mặt trận thôn, tổ dân  h  quyết định lựa chọn một trong các hình thức tổ chức 

họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân  h  hoặc tổ 

chức  hát  hiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình quy định tại 

 iều 11 và  iều 14 c a Phá  lệnh Thực hiện dân ch  ở xã,  hường, thị trấn để đưa 

ra nhân dân ở thôn, tổ dân  h  bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cấ  có 

thẩm quyền quyết định các công việc trong phạm vi thôn, tổ dân  h , trừ việc bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h . 
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2.   i với các công việc trong phạm vi cấ  xã 

Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã sau khi th ng nhất với Ch  tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ qu c Việt Nam cùng cấp quyết định lựa chọn một trong các hình thức tổ 

chức họ  thôn, tổ dân  h  hoặc tổ chức  hát biểu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại 

diện hộ gia đình quy định tại  iều 11 và  iều 14 c a Phá  lệnh Thực hiện dân ch  ở 

xã,  hường, thị trấn để đưa ra nhân dân toàn cấ  xã bàn và quyết định trực tiếp hoặc 

biểu quyết để cấ  có thẩm quyền quyết định các công việc trong phạm vi toàn cấp 

xã. 

 iều 8. T  ch c họ                  ,  ể b             ịnh tr c ti p 

hoặc biểu quy    ể c    ó   ẩm quyền quy t  ịnh 

1.   i với các công việc trong phạm vi thôn, tổ dân  h : 

a) Trưởng thôn, Tổ trưởng dân  h  ph i hợp với Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn, tổ dân  h  tổ chức họ  thôn, tổ dân  h , trừ cuộc họ  để bầu, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h ; 

Cuộc họp c a thôn, tổ dân  h  được tiến hành khi có trên 50% s  cử tri hoặc 

cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h  tham dự; 

b) Trình tự tổ chức cuộc họ  được thực hiện như sau  

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  tuyên b  lý do, nêu mục đ ch, yêu cầu, 

nội dung cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký; 

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  trình bày những nội dung cần đưa ra để 

cuộc họ  xem xét; 

- Những người tham gia cuộc họp thảo luận; 

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân ph  tổng hợ  chung các ý kiến c a những 

người tham gia cuộc họ ; đề xuất  hương án biểu quyết. Việc biểu quyết được thực 

hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu k n do cuộc họp quyết định; 

c) Nếu có trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, 

tổ dân  h  tán thành thì kết quả cuộc họ  có giá trị thi hành. Trưởng thôn, Tổ trưởng 

tổ dân  h  lậ  biên bản và thông báo đến các hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h  về 

kết quả cuộc họp; 

d) Trường hợ  không đạt trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 

đình trong thôn, tổ dân  h  tán thành thì Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  tổ chức 

lại cuộc họp.  

2.   i với các công việc trong phạm vi toàn cấ  xã  

a) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  tổ chức họ  thôn, tổ dân  h  theo sự chỉ 

đạo c a Ch  tịch UBND cấ  xã. 

b) Trình tự tổ chức cuộc họp tại các thôn, tổ dân  h  thực hiện như quy định 

tại Khoản 1,  iều này; 
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c) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  sau khi tổng hợp kết quả cuộc họp ở 

thôn, tổ dân  h , gửi kết quả đến Ch  tịch UBND cấ  xã để tổng hợp kết quả chung 

toàn cấ  xã. 

3. Cách t nh tỷ lệ ý kiến cử tri tán thành  

Tỷ lệ biểu quyết được t nh  S  cử tri đồng ý trên tổng s  toàn thể cử tri (nếu tổ 

chức hội nghị toàn thể cử tri) hoặc cử tri đại diện hộ gia đình c a thôn, tổ dân  h  

(nếu tổ chức hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình); 

Nghị quyết hội nghị thôn, tổ dân  h  có hiệu lực khi kết quả biểu quyết tán 

thành đạt trên 50%.  

 iều 9. T  ch c l i cu c họ                    ể b             ịnh tr c 

ti p hoặc biểu quy    ể c    ó   ẩm quyền quy    ịnh 

1.   i với các công việc trong phạm vi thôn, tổ dân  h  

a) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  ph i hợp với Trưởng ban công tác Mặt 

trận thôn, tổ dân  h  tổ chức lại cuộc họ  để tiếp tục bàn và quyết định trực tiếp 

hoặc biểu quyết để cấ  có thẩm quyền quyết định nội dung công việc mà cuộc họp 

trước đó chưa tán thành. Thời gian tổ chức lại cuộc họp chậm nhất là 15 ngày, kể từ 

ngày tổ chức cuộc họ  trước đó; 

b) Trình tự tổ chức lại cuộc họp thực hiện như trình tự tổ chức họ  thôn, tổ 

dân  h  quy định tại đểm b khoản 2  iều 8 c a  uy chế này; 

c) Trường hợ  không tổ chức lại được cuộc họp hoặc tổ chức lại mà kết quả 

vẫn chưa được trên 50% tổng s  cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì Trưởng 

thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  ph i hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân 

ph  tổ chức  hát  hiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình không dự 

họ  để tổng hợ  chung vào kết quả c a cuộc họp liền trước đó. Việc kết hợp tổ chức 

họ  thôn, tổ dân  h  với tổ chức  hát  hiếu lấy ý kiến những cử tri không tham dự 

cuộc họp thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2  iều 10 c a  uy chế này. 

2.   i với các công việc trong phạm vi toàn cấ  xã 

a) Sau khi tổng họp kết quả cuộc họp ở tất cả thôn, tổ dân  h  trong toàn cấp 

xã mà chưa được trện 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn 

cấ  xã tán thành thì Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã yêu cầu tổ chức lại cuộc họp ở 

những thôn, tổ dân  h  chưa được trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 

đình trong thôn, tổ dân  h  tán thành; 

b) Trường hợ  không tổ chức lại được cuộc họp hoặc tổ chức lại mà kết quả 

tổng hợp vẫn chưa được trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 

trong toàn cấ  xã tán thành thì tiến hành  hát  hiếu lấy ý kiến những cử tri hoặc cử 

tri đại diện hộ gia đình không tham dự họ  để tổng hợ  chung vào kết quả cuộc họp 

ở các thôn, tổ dân  h . Việc kết họp tổ chức họ  thôn, tổ dân  h  với tổ chức  hát 

phiếu lấy ý kiến những cử tri không tham dự cuộc họp thực hiện theo quy định tại 

điểm b khoản 2  iều 11 c a  uy chế này. 

 iều 10. T  ch     á    i u l      i n tới c  tri hoặc c   ri   i diện h  
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 i   ì    ể          b             ịnh tr c ti p hoặc biểu quy    ể c    ó 

thẩm quyền quy    ịnh 

1.   i với các công việc trong phạm vi thôn, tổ dân  h  

a) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  ph i hợp với Trưởng ban công tác Mặt 

trận thôn, tổ dân  h  tổ chức  hát  hiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ 

gia đình để bàn các công việc trong phạm vi thôn, tổ dân  h , trừ việc bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h ; 

b) Trình tự tổ chức  hát  hiếu lấy ý kiến c a cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 

đình được thực hiện như sau  

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  ph i hợp với Trưởng ban công tác Mặt 

trận thôn, tổ dân  h  xây dựng kế hoạch tổ chức  hát  hiếu lấy ý kiến; thành lập Tổ 

 hát  hiếu lấy ý kiến có từ 3 đến 5 người; 

- Tổ  hát  hiếu lấy ý kiến trực tiế  đến từng hộ gia đình để  hát  hiếu cho cử 

tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình; tiến hành lấy phiếu c a các cử tri đã gó  ý và 

tổng hợp kết quả lấy ý kiến. 

c) Nếu có trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, 

tổ dân  h  tán thành thì kết quả lấy ý kiến có giá trị thi hành. Trưởng thôn, Tổ 

trưởng Tổ dân  h  lậ  biên bản xác nhận và thông báo đến các hộ gia đình trong 

thôn, tổ dân  h  về kết quả lấy ý kiến. 

2.   i với các công việc trong phạm vi toàn cấ  xã 

a) Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã  h i hợp với Ch  tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ qu c Việt Nam cùng cấp chỉ đạo các Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân  h  ph i 

hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  tổ chức  hát  hiếu lấy ý kiến 

cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn từng thôn, tổ dân  h ; 

b) Trình tự tổ chức  hát  hiếu lấy ý kiến c a cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 

đình thực hiện như quy định tại điểm b khoản 1  iều này; 

c) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  sau khi tổng hợp kết quả phiếu lấy ý 

kiến ở thôn, tổ dân  h , gửi kết quả cho Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã để tổng 

hợp kết quả chung toàn cấ  xã; 

d) Nếu có trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn 

cấ  xã tán thành thì kết quả lấy ý kiến có giá trị thi hành. Ch  tịch Ủy ban nhân dân 

cấ  xã lậ  biên bản xác nhận kết quả và thông báo bằng văn bản đến Trưởng thôn, 

Tổ trưởng tổ dân  h  để thông báo đến các hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h . 

 iều 11. K t hợp t  ch c họ                   với t  ch     á    i u l y 

   i n những c   ri          m    cu c họp 

1. Việc kết hợp tổ chức họ  thôn, tổ dân  h  với tổ chức  hát  hiếu lấy ý kiến 

những cử tri không tham dự cuộc họp chỉ á  dụng khi không tổ chức lại được cuộc 

họp hoặc sau khi đã tiến hành tổ chức lại cuộc họ  mà kết quả vẫn chưa được trên 

50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành đ i với các nội dung 

quy định tại  iều 10, khoản 1 và khoản 3  iều 13 c a Phá  lệnh Thực hiện dân ch  

ở xã,  hường, thị trấn. 

DỰ
 T

HẢ
O



 7 

2. Trình tự kết hợp tổ chức họ  thôn, tổ dân  h  với tổ chức  hát  hiếu lấy ý 

kiến những cử tri không tham dự cuộc họ  được thực hiện như sau  

a)   i với các công việc trong phạm vi thôn, tổ dân  h  

Trường hợ  không tổ chức lại được cuộc họp hoặc sau khi đã tiến hành tổ 

chức lại cuộc họ  thôn, tổ dân  h  mà kết quả vẫn chưa được trên 50% tổng s  cử 

tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h  tán thành thì Trưởng thôn, 

Tổ trưởng tổ dân s  ph i hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  tổ 

chức  hát  hiếu lấy ý kiến c a những cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình không 

tham dự cuộc họ  để tổng hợ  chung vào kết quả c a cuộc họp liền trước đó; 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả cuộc họ  và kết quả lấy ý kiến những cử tri 

không dự họp, nếu có trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong 

thôn, tổ dân  h  tán thành thì có giá trị thi hành. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  

lậ  biên bản xác nhận kết quả kết hợp giữa cuộc họp với  hát  hiếu lấy ý kiến 

những cử tri không dự họ  và thông báo đến các hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h . 

b)   i với các công việc trong phạm vi toàn cấ  xã 

Trường hợ  không tổ chức lại cuộc họp hoặc sau khi đã tiến hành tổ chức lại 

cuộc họp tại các thôn, tổ dân  h  chưa được trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại 

diện hộ gia đình tán thành theo quy định tại  khoản 2  iều 9 c a  uy chế này mà kết 

quả tổng hợp vẫn chưa được trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 

trong toàn cấp xã tán thành thì Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã chỉ đạo các Trưởng 

thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  

tổ chức  hát  hiếu lấy ý kiến những cử tri không tham dự cuộc họp. Việc tổ chức lấy 

ý kiến những cử tri không tham dự cuộc họ  được tiến hành ở tất cả thôn, tổ dân  h  

trên địa bàn; 

Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã tổng hợp chung kết quả cuộc họp liền trước 

đó với kết quả lấy ý kiến những cử tri không tham dự họp ở tất cả các thôn, tổ dân 

ph , nếu có trên 50% tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn cấ  xã 

tán thành thì có giá trị thi hành; 

Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã lậ  biên bản xác nhận kết quả và thông báo 

đến các Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  để thông báo đến các hộ gia đình trong 

thôn, tổ dân  h . 

 iề  12.  iề   iệ                  rì          ơ                 rì      

    ơ       ụm      ư                      

 ược thực hiện theo  iều 7,  iều  ,  iều 9 c a Thông tư s  04 2012 TT-

BNV ngày 31 tháng   năm 2012 c a Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động 

thôn, tổ dân  h . 

  ươ   III. 
  Ố          Ê     ẨN, NHI M VỤ, QUYỀN HẠN, 

 CH    , C Í    Á    ỐI VỚ   R Ở     Ô    

TỔ     P Ố    P Ó  R Ở     Ô    Ổ     P Ố 
 

 iều 13. S   ượng, tiê     ẩ   rưở             rưởng t             P ó 
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 rưở              ó           . 

1. Về s  lượng: 

a) Mỗi thôn, tổ dân  h  loại 3 được b  tr  01 Trưởng thôn; 01 Tổ trưởng tổ 

dân  h ; 

b) Mỗi thôn, tổ dân  h  loại 2 được b  tr  01 Trưởng thôn và 01 Phó trưởng 

thôn; 01 Tổ trưởng tổ dân  h  và 01 Tổ  hó tổ dân  h ; 

c) Mỗi thôn, tổ dân  h  loại 1 được b  tr  01 Trưởng thôn và 02 Phó trưởng 

thôn; 01 Tổ Trưởng tổ dân  h  và 02 Tổ  hó tổ dân  h . 

2. Về tiêu chuẩn: 

a) Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân  h ; 

b) Từ đ  21 tuổi đến 65 tuổi ( đ i với nam), 55 tuổi(đ i với nữ); 

c) Có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; 

d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường l i, ch  trương c a  ảng, 

ch nh sách,  há  luật c a Nhà nước và các quy định c a địa  hương; 

đ) Có  hẩm chất ch nh trị và đạo đức t t; có kiến thức văn hóa; năng lực, kinh 

nghiệm và  hương  há  vận động, tổ chức nhân dân thực hiện t t các công việc tự 

quản c a cộng đồng dân cư và cấ  trên giao; được nhân dân t n nhiệm. 

 iều 14. Nhiệm vụ     ề      c    rưở             rưởng t         . 

1. Nhiệm vụ  

a) Bảo đảm các hoạt động c a thôn, tổ dân  h  theo quy định từ  iều 5, đến 

 iều 11 Quy chế này; 

b) Triệu tậ  và ch  trì hội nghị thôn, tổ dân  h ; 

c) Triển khai thực hiện những nội dung do cộng đồng dân cư c a thôn, tổ dân 

ph  bàn và quyết định trực tiếp. Tổ chức nhân dân trong thôn, tổ dân  h  thực hiện 

đúng các ch  trương, đường l i c a  ảng, ch nh sách  há  luật c a Nhà nước và 

những nhiệm vụ do cấ  trên giao. 

d) Vận động và tổ chức nhân dân thực hiện t t dân ch  ở cơ sở; tổ chức xây 

dựng và thực hiện quy chế, quy ước, hương ước c a thôn, tổ dân  h  không trái với 

quy định c a  há  luật; 

đ) Ph i hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức ch nh trị - xã hội c a 

thôn, tổ dân  h , tổ chức nhân dân tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời s ng văn hóa ở khu dân cư”,  hong trào "Dân vận khéo" và các  hong 

trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ qu c và các tổ chức ch nh trị - xã hội  hát 

động; 

e) Tổ chức vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội; 

 hòng, ch ng tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thôn, tổ dân  h , không để xảy ra 

mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; báo cáo kịp thời với UBND 

cấ  xã những hành vi vi  hạm  há  luật trong thôn, tổ dân  h ; 

g) Tập hợp, phản ánh, đề nghị ch nh quyền cấ  xã giải quyết những kiến nghị, 
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nguyện vọng ch nh đáng c a nhân dân trong thôn, tổ dân  h ; lậ  biên bản về những 

vấn đề đã được nhân dân c a thôn, tổ dân  h  bàn và quyết định trực tiế , bàn và 

biểu quyết để cấ  có thẩm quyền quyết định; báo cáo kết quả cho Ch  tịch UBND 

cấ  xã; 

h) Ph i hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các tổ chức ch nh trị 

- xã hội ở thôn, tổ dân  h  trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ch nh trị - xã hội 

trong cộng đồng dân cư; đẩy mạnh hoạt động c a các tổ chức tự quản (nếu có) c a 

thôn, tổ dân  h  như  Tổ dân vận, Tổ hòa giải, Tổ quần chúng bảo vệ an ninh và trật 

tự, Ban giám sát đầu tư c a cộng đồng, Tổ bảo vệ sản xuất và các tổ chức tự quản 

khác theo quy định c a  há  luật; 

i) Hằng tháng báo cáo kết quả công tác với UBND cấ  xã. Tổ chức hội nghị 

và báo cáo công tác trước hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm c a thôn, tổ dân 

ph . 

2.  uyền hạn  

a)  ược ký hợ  đồng về dịch vụ phục vụ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và 

công trình  húc lợi công cộng do thôn, tổ dân  h  đầu tư đã được Hội nghị thôn, tổ 

dân  h  thông qua; 

b) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  giới thiệu Phó trưởng thôn, Tổ  hó tổ 

dân  h  giú  việc;  hân công nhiệm vụ và quy định quyền hạn giải quyết công việc 

c a Phó trưởng thôn, Tổ  hó tổ dân  h ; được cấ  trên mời dự họp về các vấn đề 

liên quan. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ do cấ  trên giao và các nhiệm vụ khác tại cộng 

đồng dân cư theo quy định c a  há  luật. 

 iều 15.      rì   bầ   rưở             rưởng t             P ó 

 rưở              ó             

1.  ề cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  và giới thiệu Phó Trưởng thôn, 

Tổ  hó tổ dân  h : 

a) Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  đề cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ 

dân  h ;  

b) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  giới thiệu Phó Trưởng thôn, Tổ  hó tổ 

dân  h  giú  việc (sau khi có sự th ng nhất với Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân 

ph ).  

2.  uy trình bầu Phó Trưởng thôn, Tổ  hó tổ dân  h  thực hiện như đ i với 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h . 

3. Nhiệm kỳ c a Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  và Phó Trưởng thôn, Tổ 

 hó tổ dân  h :  

a) Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân  h  có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi. Trường 

hợ  thành lậ  thôn mới, tổ dân  h  mới hoặc khuyết Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân 

ph  thì Ch  tịch Uỷ ban nhân dân cấ  xã chỉ định Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  

lâm thời hoạt động cho đến khi cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình c a thôn, tổ dân 

ph  bầu được Trưởng thôn mới, Tổ trưởng tổ dân  h  mới trong thời hạn không quá 
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sáu tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  lâm 

thời; 

b) Nhiệm kỳ c a Phó Trưởng thôn, Tổ  hó tổ dân  h , thực hiện theo nhiệm 

kỳ c a Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h . 

4. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  và Phó Trưởng thôn, Tổ  hó tổ dân  h  

do Ch  tịch Uỷ ban nhân dân cấ  xã quyết định công nhận.  

 iều 16.       á     ẩn bị h i nghị bầu  rưở             rưởng t      

ph  

1. Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấ  xã ra quyết 

định công b  ngày bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h ; ch  trì,  h i hợp với 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam cùng cấ  xây dựng kế hoạch, 

hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử. 

2. Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, 

tổ dân  h  tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng 

thôn, Tổ trưởng tổ dân  h ; báo cáo với Chi  y Chi bộ thôn, tổ dân  h  để th ng 

nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 - 2 người). 

3. Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã ra 

quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận 

thôn, tổ dân  h ; thư ký và các thành viên khác là đại diện một s  tổ chức đoàn thể, 

ch nh trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, tổ dân  h ); quyết định về nhiệm vụ, quyền 

hạn c a Tổ bầu cử, quyết định thành  hần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại 

diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h . Các quyết 

định này  hải được thông báo đến nhân dân ở thôn, tổ dân  h  chậm nhất 7 ngày 

trước ngày bầu cử. 

 iều 17. T  ch c bầu c   rưở             rưởng t          

Tùy theo điều kiện c a từng địa  hương mà việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng 

tổ dân  h  có thể tổ chức kết hợp tại hội nghị thôn, tổ dân  h  hoặc tổ chức thành 

cuộc bầu cử riêng. 

Trường hợp tổ chức thành cuộc bầu cử riêng, Ủy ban nhân dân cấ  tỉnh hướng 

dẫn quy trình, th  tục c a cuộc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  ở địa 

 hương mình  hù hợp với quy định c a  há  luật. 

 iều 18. Bầu c   rưở             rưởng t          t i h i nghị          

        

1. Tổ trưởng tổ bầu cử ch  trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân 

ph . 

Hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  được tiến hành khi có trên 

50% s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h  tham dự. 

2. Việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  thực hiện theo trình tự sau 

đây  

a) Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công b  ngày tổ chức bầu cử; quyết 

định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn c a Tổ bầu cử; quyết định thành 
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phần cử tri tham gia bầu cử; 

b) Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  

đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội 

nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua c a Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ 

dân  h . 

c) Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn c a Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h ; 

d)  ại diện Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  giới thiệu danh sách 

những người ra ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  do Ban công tác Mặt trận 

thôn, tổ dân  h  đề cử và Chi  y Chi bộ thôn, tổ dân  h  th ng nhất theo quy trình 

quy định tại khoản 2  iều 16 c a  uy chế này. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng 

cử hoặc giới thiệu người ứng cử; 

đ) Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý 

kiến c a cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu 

quyết. Việc biểu quyết s  lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện 

bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% s  cử tri tham dự hội nghị tán 

thành; 

e) Tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h : 

- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu k n do hội nghị 

quyết định; 

- Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiế  đếm s  biểu quyết. Nếu 

bầu bằng hình thức bỏ phiếu k n, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu. 

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc 

bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không  hải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến 

việc kiểm phiếu. 

Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lậ  biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu 

phải ghi rõ  Tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình c a thôn, tổ dân  h ; s  

cử tri tham gia hội nghị; s  phiếu  hát ra; s  phiếu thu vào; s  phiếu hợp lệ; s  phiếu 

không hợp lệ; s  phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng s  cử tri hoặc 

cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn, tổ dân  h . 

Người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  là người đạt trên 50% s  

phiếu bầu hợp lệ so với tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn 

thôn, tổ dân  h . 

Biên bản kiểm phiếu lậ  thành 03 bản, có chữ ký c a các thành viên Tổ bầu 

cử. 

g) Tổ trưởng tổ bầu cử lậ  báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân 

ph , kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận 

Tổ qu c Việt Nam cấ  xã. 

3. Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% s  phiếu bầu 

hợp lệ so với tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân 

ph  thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấ  xã quyết định, 

nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. 
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Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng 

tổ dân  h  thì Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân  h  lâm thời để điều hành hoạt động c a thôn, tổ dân  h  cho đến khi 

bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  mới. 

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã quyết 

định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  lâm thời, Ủy ban nhân dân cấ  xã  hải 

tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  mới.  uy trình bầu Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân  h  mới thực hiện theo quy định tại  iều 16,  iều 17 và khoản 1, 

khoản 2  iều 18 c a  uy chế này. 

 iều 19. Việ          n k t quả bầu c  

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo c a Tổ trưởng 

tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấ  xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợ  không ra 

quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì  hải trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  ch nh thức hoạt động khi có quyết định 

công nhận c a Ủy ban nhân dân cấ  xã. 

 iều 20.      rì   miễn nhiệm  rưở             rưởng t          

1. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  có thể được miễn nhiệm do sức khỏe, 

do hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác. 

2. Th  tục, trình tự tổ chức việc miễn nhiệm: 

a) Người xin miễn nhiệm phải có đơn, trong đó nêu rõ lý do c a việc xin miễn 

chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  gửi Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã. 

Trường hợ  Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  được điều động làm công tác khác 

thì không cần có đơn xin miễn nhiệm; 

b) Việc miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  được thực hiện tại hội 

nghị cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở thôn, tổ dân  h . Trưởng ban công tác 

Mặt trận thôn, tổ dân  h  ch  trì hội nghị miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ 

dân  h ; 

Hội nghị miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  được tiến hành khi 

có trên 50% s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h  tham dự; 

c) Trình tự hội nghị miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h : 

- Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  ch  trì hội nghị, nêu lý do, 

yêu cầu c a hội nghị; 

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  trình bày lý do c a việc xin miễn nhiệm; 

- Hội nghị thảo luận, đánh giá quá trình hoạt động c a Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân  h ; 

- Hội nghị tiến hành biểu quyết. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình 

thức giơ tay hoặc bỏ phiếu k n do hội nghị quyết định. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ 

3 đến 5 người để làm nhiệm vụ; 
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- Trường hợ  có trên 50% so với tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 

trong toàn thôn, tổ dân  h  tán thành việc miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ 

dân  h  thì Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấ  xã xem xét, miễn nhiệm. 

d) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo c a Trưởng 

ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h , Ủy ban nhân dân cấ  xã  hải xem xét, ra 

quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân 

ph , Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân 

ph  lâm thời để điều hành hoạt động c a thôn, tổ dân  h  cho đến khi bầu được 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  mới; trường hợp Ủy ban nhân dân cấ  xã không 

ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm thì  hải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do; 

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  mới phải được tiến hành trong 

thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấ  xã ra quyết định công nhận kết 

quả miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h .  uy trình bầu Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân  h  mới thực hiện theo quy định tại  iều 16,  iều 17 và  iều 18 c a 

Quy chế này. 

 iều 21.      rì   bãi   iệm  rưở             rưởng t          

1. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  khi không còn được nhân dân t n 

nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm ch  c a nhân dân, tham 

nhũng, lãng  h , không  hục tùng sự chỉ đạo điều hành c a Ủy ban nhân dân cấ  xã, 

vi phạm  há  luật và các quy định c a cấ  trên thì có thể bị cử tri bãi nhiệm theo đề 

nghị c a Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã hoặc c a Ch  tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

qu c Việt Nam cùng cấp hoặc có  t nhất một phần ba tổng s  cử tri đại diện hộ gia 

đình trong thôn, tổ dân  h  kiến nghị. 

Trên cơ sở đề nghị c a Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã hoặc c a Ch  tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam cùng cấp hoặc c a  t nhất một phần ba tổng s  

cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h  kiến nghị thì Ủy ban nhân dân cấp 

xã ra quyết định tổ chức hội nghị cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ 

dân  h  để xem xét bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h . 

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  ch  trì hội nghị bãi nhiệm 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h . 

Hội nghị bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  được tiến hành khi có 

trên 50% s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân  h  tham dự. 

Ngoài s  cử tri thuộc thành  hần dự hội nghị, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ 

dân  h  mời đại diện Ủy ban nhân dân cấ  xã và Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt 

Nam cùng cấp tham dự. Khách mời được  hát biểu ý kiến, nhưng không được biểu 

quyết. 

2. Trình tự hội nghị bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h : 

a) Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  tuyên b  lý do, mục đ ch, 

yêu cầu c a hội nghị; 

b) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  trình bày bản tự kiểm điểm c a mình, 
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trong đó nêu rõ khuyết điểm, nguyên nhân khách quan và ch  quan, các biện  há  

khắc phục. Trường hợ  Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  không tham dự hội nghị 

hoặc có tham dự nhưng không trình bày bản tự kiểm điểm thì người đưa ra đề xuất 

việc bãi nhiệm trình bày những khuyết điểm c a Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h ; 

c) Hội nghị thảo luận, đóng gó  ý kiến; 

d) Hội nghị biểu quyết việc bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h . 

Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu k n do hội 

nghị quyết định. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ 3 đến 5 người để làm nhiệm vụ; 

Trường hợ  có trên 50% so với tổng s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 

trong toàn thôn, tổ dân  h  tán thành việc bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân 

ph , thì Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân  h  lậ  biên bản, báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấ  xã xem xét, bãi nhiệm. 

đ) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bãi 

nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  c a Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ 

dân  h , Ủy ban nhân dân cấ  xã  hải xem xét ra quyết định công nhận kết quả bãi 

nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h , Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấ  xã ra 

quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  lâm thời để điều hành hoạt động 

c a thôn, tổ dân  h  cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  mới; 

trường hợp Ủy ban nhân dân cấ  xã không ra quyết định công nhận kết quả bãi 

nhiệm thì  hải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  mới phải được tiến hành trong 

thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấ  xã ra quyết định công nhận kết 

quả bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h .  uy trình bầu Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân  h  mới thực hiện theo quy định tại  iều 16,  iều 17 và  iều 18 c a 

Quy chế này. 

3.  uy trình miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Trưởng thôn, Tổ  hó tổ dân  h  thực 

hiện như đ i với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h . 

 iều 22. Ch        í    á     i với  rưở             rưởng t          

   P ó  rưở              ó            

1. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  là những người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân  h ; được hưởng phụ cấ  hàng tháng, mức phụ cấp do 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định c a  há  luật.  

2. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân  h  và Phó Trưởng thôn, Tổ  hó tổ dân  h  

được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức, kỹ năng cần thiết.  

3. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được biểu dương, khen thưởng; 

không hoàn thành nhiệm vụ, có vi  hạm khuyết điểm, không được nhân dân t n 

nhiệm thì tuỳ theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách 

nhiệm theo quy định c a  há  luật. 

4. Kinh  h  tổ chức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ 

dân  h  do ngân sách cấ  xã đảm bảo. 
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  ươ   IV 

 RÁ              ỀU KHOẢ           

 iều 23.  rá     iệm  

1. Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấ  xã có trách nhiệm chỉ đạo thực 

hiện Quy chế này. Hằng năm báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động c a thôn và tổ 

dân  h  với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm ph i hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quy chế này. Tổng hợ , báo 

cáo kết quả tổ chức và hoạt động c a thôn và tổ dân  h  với Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Nội vụ. 

 iều 24.  iề     ả    i      

Trong quá trình thực hiện, nếu  hát hiện những vấn đề chưa hợ  lý các địa 

 hương, đơn vị có liên quan có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để 

điều chỉnh, bổ sung cho  hù hợp./. 
 

 TM.                 

CH  TỊCH 

 

 

 

 
Mai Ti    ũ   
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