ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1424 /UBND-NV

Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2020

V/v hướng dẫn thực hiện việc lấy
ý kiến cử tri liên quan đến Đề án điều
chỉnh ĐGHC để mở rộng thành phố Huế

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thành phố;
- UBND các phường: Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Bình, Thuận Lộc,
Phú Hòa, Thuận Thành, Phú Thuận, Tây Lộc, Thuận Hòa thuộc thành
phố Huế.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây
dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của 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 280/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về triển
khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và
sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế,
Căn cứ Kết luận số 95-KL/TU ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ
Thành ủy Huế về việc Kết luận liên quan đến việc sắp xếp các phường thuộc thành
phố Huế;
Căn cứ Kế hoạch số 854/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của UBND
thành phố Huế về triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở
rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế,
Thực hiện đúng lộ trình việc xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính
để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND thành phố hướng dẫn thực hiện việc lấy ý kiến cử tri
về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành
lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
I. Triển khai, chỉ đạo
Trên cơ sở Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và
sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban
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nhân dân thành phố triển khai việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri về phương án đối với
các đơn vị hành chính cấp phường thuộc thành phố; đồng thời yêu cầu UBND
phường thực hiện các nội dung có liên quan đến việc thực hiện việc lấy ý kiến cử tri
và họp HĐND phường, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo UBND thành phố.
II. Công tác tuyên truyền
UBND thành phố giao: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Trung tâm Văn
hoá, Thông tin và Thể thao thành phố; UBND các phường có liên quan phối hợp với
các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, làm rõ tầm quan trọng, ý
nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương xây dựng Đề án điều
chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các
phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị
hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân địa phương, theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
ủy, chính quyền các cấp nhằm tổ chức có hiệu quả chủ trương trên.
Tăng cường công tác vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận trong xã hội, của
các ban, ngành đoàn thể các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính
để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.
III. Tổ chức lấy ý kiến cử tri
1. Lập danh sách cử tri
1.1. Các phường thuộc thành phố Huế thực hiện:
- Phường Phú Cát, phường Phú Hiệp, phường Phú Bình, phường Thuận Lộc,
phường Phú Hòa, phường Thuận Thành, phường Phú Thuận, phường Tây Lộc và
phường Thuận Hòa.
1.2. Lập và niêm yết danh sách cử tri
- Mọi công dân có đăng ký thường trú ở các phường chịu ảnh hưởng trực tiếp
của việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành
lập các phường thuộc thành phố Huế, đủ 18 tuổi trở lên (tính từ thời điểm ngày
01/4/2020),có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều được ghi tên vào danh sách cử tri
và được phát phiếu lấy ý kiến cử tri.
- Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình đăng ký
thường trú.
- Cử tri nếu là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện
pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được Ủy ban nhân
dân cấp phường nơi người đó đăng ký thường trú ghi tên vào danh sách cử tri để phát
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phiếu lấy ý kiến tại nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, nơi có cơ sở giáo dục
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Cử tri thay đổi nơi cư trú đến đơn vị hành chính khác sau khi danh sách đã
được niêm yết, cử tri đã có tên trong danh sách mà trước hoặc thời điểm bắt đầu bỏ
phiếu bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc tuyên án phải chấp hành
hình phạt tù hoặc bị tước quyền công dân thì xóa tên ra khỏi danh sách cử tri.
- Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm lập và niêm yết danh sách cử tri
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu niêm yết danh sách đến ngày tổ chức phát
phiếu lấy ý kiến cử tri (Lập danh sách cử tri theo mẫu số 04).
- Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót, công dân có quyền
khiếu nại với Ủy ban nhân dân phường. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được khiếu nại, Ủy ban nhân dân phường phải giải quyết và thông báo cho
người khiếu nại biết kết quả giải quyết.
Thời gian lập danh sách cử tri: Hoàn thành trước ngày 05/4/2020
Thời gian niêm yết danh sách cử tri: Từ ngày 06/4/2020.
2. Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến
- Bản tóm tắt đề án, phương án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng
thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.
- Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến phải được đăng tải trên cổng thông tin điện
tử hoặc trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố và phường
(nếu có); niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, các điểm sinh hoạt cộng đồng
và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa
phương, tại các cuộc họp tổ dân phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri.
3. Lấy ý kiến cử tri
3.1. Lấy ý kiến cử tri bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình:
- Lấy ý kiến về việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế để thành lập các
phường mới: Phường Phú Cát, phường Phú Hiệp, phường Phú Bình, phường Thuận
Lộc, phường Phú Hòa, phường Thuận Thành, phường Phú Thuận, phường Tây Lộc
và phường Thuận Hòa (mẫu 03).
3.2. Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến. Mỗi cử tri có quyền
thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến.
3.3. Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ
người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật
không tự đánh dấu và ký tên vào phiếu thì được nhờ người trong gia đình hoặc
người thân viết hộ.
Lưu ý: Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, tùy vào điều kiện của mỗi địa
phương, hình thức và việc tổ chức lấy ý kiến cử tri do UBND phường quyết định;
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tuy nhiên phải đảm bảo công bằng, dân chủ và thuận lợi nhất cho người dân và
chính quyền.
Thời gian phát phiếu lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 20/4/2020 và hoàn thành việc
lấy ý kiến cử tri trước ngày 23/4/2020.
IV. Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp
- Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND phường trình Hội đồng nhân dân
cùng cấp và hoàn thành việc thảo luận thông qua phương án điều chỉnh địa giới hành
chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố
Huế trước ngày 26/4/2020.
- Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân
ở các đơn vị hành chính cấp phường có liên quan; UBND thành phố tổng hợp trình
Hội đồng nhân dân cùng cấp và hoàn thành việc thảo luận thông qua Đề án điều
chỉnh ĐGHC để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc
thành phố Huế trước ngày 28/4/2020.
V. Hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến cử tri và HĐND các cấp
Ủy ban nhân dân thành phố hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến cử tri và HĐND các cấp
trình UBND tỉnh bao gồm các tài liệu sau đây:
1. Báo cáo của UBND thành phố.
2. Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng
nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến Đề án (theo mẫu số 05).
3. Nghị quyết của HĐND cấp phường và thành phố.
4. Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính phường và các biểu mẫu khác.
Trên đây là hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về phương án điều chỉnh địa giới
hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành
phố Huế; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các
phường thuộc thành phố Huế kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua Phòng Nội
vụ thành phố) để được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như trên;

- UBND Tỉnh;
- Sở Nội vụ Tỉnh;

Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân thành
phố Huế
Email:
ubndtp@thuathie
nhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Thừa Thiên Huế

- TV Thành uỷ (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT các PCT UBND TP (b/c) ;
- Lưu: VT.

Hoàng Hải Minh
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