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THÔNG BÁO 

Nội dung và lịch duyệt hồ sơ bầu cử Thôn trưởng 

Nhiệm kỳ 2022-2025 
 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 1166/HD-UBND ngày 28/7/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND xã về việc triển khai 

bầu cử thôn trưởng nhiệm kỳ 2022-2025. UBND xã thông báo nội dung và lịch duyệt 

hồ sơ bầu cử thôn trưởng đối với các thôn trên địa bàn như sau: 

I. Thời gian và thành phần tham gia: 

* Thành phần: Kính mời: Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực 

HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã. 

- Đoàn công tác Chỉ đạo thôn theo Quyết định số 23-QĐ/ĐU của Ban Thường 

vụ Đảng ủy. (chỉ tham gia duyệt thôn mình phụ trách) 

- Bí thư, Thôn trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn: Bắc Sơn, Đông 

Thịnh, Nam Phong, Hòa Bình, Tuần Tượng, Tân Phong, Trung Phong, Thượng 

Phong, Hà Phong. 

* Địa điểm: Tại hội trường tầng 2 nhà làm việc khối Đảng và đoàn thể 

* Thời gian: 

* Ngày 19/9/2022:   - Buổi sáng, bắt đầu từ 7h00 đến 11h30 phút, cụ thể: 

Từ 7h00 đến 8h30 phút: thôn Bắc Sơn 

Từ 8h35 phút đến 10h00 phút: Thôn Nam Phong 

Từ 10h 05 phút đến 11h30 phút: thôn Đông Thịnh 

- Buổi Chiều, bắt đầu từ 14h00 phút đến 17h30 phút, cụ thể: 

+ Từ 14h đến 15h30 phút: thôn Hòa Bình 

+ Từ 15h35 phút đến 17h30 phút: thôn Tuần Tượng 

* Ngày 20/9/2022:   - Buổi sáng, bắt đầu từ 7h00 đến 11h30 phút, cụ thể: 

Từ 7h00 đến 9h30 phút: thôn Tân Phong 

Từ 9h35 phút đến 11h30 phút: thôn Hà Phong  

- Buổi Chiều, bắt đầu từ 14h00 phút đến 17h30 phút, cụ thể: 

+ Từ 14h đến 15h30 phút: thôn Thượng Phong 

+ Từ 15h35 phút đến 17h30 phút: Thôn Trung Phong 

II. Các hồ sơ duyệt gồm: 

1. Chương trình, diễn văn, nội quy bầu cử: 

2. Quyết định công bố ngày bầu cử, công bố thành phần cử tri, thành lập tổ bầu cử 

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022, triển khai nhiệm vụ 

nhiệm kỳ 202-2025. 

4. Báo quyết toán thu, chi quỹ thôn nhiệm kỳ 2019-2022. 

5. Danh sách cử tri tham gia bầu cử. 



6. Các loại biên bản mặt trận đã họp giới thiệu nhân sự bầu cử trưởng thôn nhiệm 

kỳ 2022-2025 và biên bản bầu cử. 

7. Công tác chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị bầu cử (ma két, khẩu hiệu tuyên 

truyền, hòm phiếu.v.v….) 

Trên đây là thông báo thành phần, nội dung, thời gian duyệt hồ sơ bầu cử 

trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Đề nghị các thành phần tham gia căn cứ thời gian 

và nội dung để thực hiện nghiêm túc thông báo này./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện;; 

- Lưu: VP/UBND. 
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