
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH MIỆN

Số:         /QĐ-UBND

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

TT. Thanh Miện, ngày 15 tháng 9  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v. Kiện toàn Tổ bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025

 Khu dân cư Triệu Thái

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH MIỆN

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2015; 
LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ vµ LuËt Tæ chøc ChÝnh 
quyÒn ®Þa ph¬ng ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2019;

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-
UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị 
quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN  ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2008 
cña ChÝnh phñ - Uû ban TWMTTQ ViÖt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, 14, 
16, 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông 
tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 
8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 
thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, 
khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của 
UBND tỉnh Hải Dương về 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 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh;

 Thực hiện Kế hoạch số 1766/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Uỷ ban nhân dân 
huyện Thanh Miện về bầu cử trưởng thôn, trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND thị trấn 
Thanh Miện về việc công bố ngày bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND- UBND thị trấn Thanh Miện.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 khu 
dân cư Triệu Thái gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Nhuận, Phó trưởng khu, Trưởng ban CTMT -Tổ trưởng
2. Ông Phạm Văn Quyết, chi ủy viên -Tổ phó
3. Ông Phạm Hồng Dân, chi ủy viên - Thư ký
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4. Bà Phạm Thị Liên, Chi hội trưởng chi hội PN -Tổ viên
5. Ông Phạm Văn Hoan, chi ủy viên -Tổ viên
6. Ông Vũ Văn Tạc, cử tri đại diện -Tổ viên
7. Ông Triệu Công Sịch, cử tri đại diện -Tổ viên
Điều 2. Tổ bầu cử có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng 

các văn bản hướng dẫn về bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 đảm 
bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Tổ bầu cử tự giải thể sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết 
định số 75/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện.

Điều 4. Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính- Kế toán, các ngành liên 
quan, khu dân cư Triệu Thái và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./.
Nơi nhận:
-TT. Đảng uỷ- HĐND TT;
-Ban chỉ đạo bầu cử;
-Như Điều 4;
-Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can



3


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-16T08:58:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Đỗ Quý Can<doquycan@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-16T09:01:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện<ttthanhmien.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-16T09:01:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện<ttthanhmien.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




