
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ LÊ NINH

Số: 44/QĐ-CTUBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lê Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ấn định ngày bầu cử và quy định thành phần cử tri 

tham gia bầu cử Trưởng thôn,  Nhiệm kỳ 2022 - 2024

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÊ NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 

17/4/2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng 
dẫn thi hành hành một số Điều của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ 
chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; trên sơ sở Hợp nhất thông tư: 04/2012/TT-
BNV ngày 31/8/2012; Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về hướng dẫn về tổ 
chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND Tỉnh  
hải Dương V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết 
định số 18/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của  
Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 
16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh.

Xét đề nghị của VP HĐND – UBND xã Lê Ninh.

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Ấn định ngày 07 tháng 5 năm 2022 là ngày bầu cử chức danh Trưởng 
thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2024, ( trong toàn xã). Và quy định thành phần cử tri tham gia 
bầu cử là: cử tri đại diện hộ gia đình.

Điều 2: Ban chỉ đạo bầu cử xã Lê Ninh - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã 
Lê Ninh, VP HĐND – UBND; Thành viên ban chỉ đạo bầu cử chức danh trưởng thôn,  
Ban công tác mặt trận, tổ bầu cử các thôn có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết 
để thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND - UBND xã, 
các thành phần đã nêu tại điều 1, điều 2 cùng toàn thể nhân dân trong toàn xã căn cứ 
quyết định thi hành./. 

     Nơi nhận
-  UBND, Phòng Nội vụ thị xã;    
- TT Đảng ủy - TT HĐND xã;         để báo cáo.
- LĐ UBND – UBMTTQ- TVBCĐ / Tổ chức thực hiện
- Đài truyền thanh/ Để tuyên truyền;

  Lưu VP  ( SL 25 bản) ./.    

CHỦ TỊCH

Trần Trung Kiên
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