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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố ngày bầu cử Trưởng thôn 

nhiệm kỳ 2022 - 2027

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG PHƯỚC

Căn cứ Luật 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 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 
17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 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 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV 
ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt 
động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND 
tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Công văn số 1328/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/6/2021 của Sở Nội 
vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 20/2019/QĐUBND 
ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện về 
việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên 
địa bàn huyện Hiệp Đức;

Căn cứ Hướng dẫn số 53/HD-PNV ngày 08/02/2022 của Phòng Nội vụ 
huyện hướng dẫn một số nội dung về công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm 
kỳ 2022 - 2027;

Theo đề nghị của công chức Văn phòng - thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố ngày tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2027 
trên địa bàn xã Thăng Phước, là Chủ nhật, ngày 06 tháng 3 năm 2022.

Điều 2. Giao Trưởng thôn chủ trì phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt 
trận thôn tổ chức công bố Quyết định này đến toàn thể Nhân dân trong thôn được 
biết. Đồng thời, tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Trưởng 
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thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công cuộc 
bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 3. Công chức Văn phòng - thống kê; Trưởng các ban, ngành, Mặt trận, 
đoàn thể xã; Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn; các tổ chức, cá 
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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