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THÔNG BÁO
Về việc bàn giao chức danh Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025

trên địa bàn thị trấn Thanh Miện

Thực hiện kế hoạch số 1766/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của 
UBND huyện Thanh Miện về bầu cử trưởng thôn, trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 
2022-2025,

Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ 
chức thực hiện bầu cử trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn toàn 
thị trấn trong ngày 18/9/2022. Kết quả: 8/8 khu dân cư đã tổ chức thành công cuộc 
bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 -2025. 

Ngày 23/9/2022, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện đã ban hành Quyết 
định công nhận chức danh Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định. 

Khu dân cư An Lạc và khu dân cư Phượng Hoàng Thượng có sự thay đổi về 
nhân sự giữ chức danh Trưởng khu, UBND thị trấn Than Miện giao cho Trưởng 
khu dân cư An Lạc và khu dân cư Phượng Hoàng Thượng nhiệm kỳ 2020- 2022 có 
trách nhiệm tổ chức Hội nghị bàn giao công tác Trưởng khu dân cư (mời Lãnh đạo 
UBND thị trấn và các công chức chuyên môn UBND thị trấn có liên quan đến dự) 
để Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo nhân 
dân trong khu dân cư tổ chức thực hiện các hoạt động của khu dân cư theo 
Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải 
Dương; 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 và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch 
UBND thị trấn. 

Thời gian tổ chức Hội nghị bàn giao: Xong trước ngày 01/10/2022.
Trên đây là nội dung Thông báo về việc bàn giao chức danh Trưởng khu dân 

cư nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thị trấn Thanh Miện, UBND thị trấn Thanh 
Miện thông báo để khu dân cư An Lạc và khu dân cư Phượng Hoàng Thượng được 
biết và tổ chức bàn giao theo quy định./.

     Nơi nhận:
-  Lãnh đạo UBND TT;
- BTCB có liên quan;
- Các KDC có liên quan;
- Lưu: VT.
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