
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LIÊN MẠC

Số:       /QĐ-UBND

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

Liên Mạc, ngày  25  tháng  04 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

v/v Công bố ngày bầu cử chức danh Trưởng thôn xã Liên Mạc 
nhiệm kỳ 2022 - 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN MẠC

Căn cứ Luật tổ chức tổ Chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 
Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ 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.

Căn cứ Hướng dẫn số 24 -KH/HU ngày16/03/2022 của huyện ủy Thanh Hà 
về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022- 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 35-NQ/ ĐU ngày 30/03/2022 của Ban chấp hành 
Đảng bộ xã Liên Mạc;

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
xã Liên Mạc về triển khai công tác bầu cử chức danh Trưởng thôn xã Liên Mạc, 
nhiệm kỳ 2022-2024;

Xét đề nghị của Công chức văn phòng HĐND-UBND xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố ngày tổ chức bầu cử chức danh Trưởng thôn xã Liên Mạc 
nhiệm kỳ 2022 - 2024 vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Tại 05 Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã Liên Mạc
Thời gian bỏ phiếu: Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút sáng và kết thúc vào 17 giờ 00 

phút cùng ngày.
Điều 2: Giao trách nhiệm cho tổ bầu cử các thôn thông báo rộng rãi và tuyên 

truyền để nhân dân trong thôn được biết thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của công 
dân đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4: Công chức Văn phòng HĐND - UBND, các thôn và tổ bầu cử căn 

cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện             Để BC
- TT Đảng uỷ;
- TT HĐND;
- MTTQ; các ngành, đoàn thể;
- Như Điều 1;

CHỦ TỊCH



- Lưu VP. Tiêu Công Thuật
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