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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Tổ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012, thông tư 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ 

chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Hướng dẫn số 1166/HD-UBND ngày 28/7/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh về tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 

24/KH-UBND ngày 20/08/2022 của UBND xã về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 

nhiệm kỳ 2019 – 2022 ở các thôn và bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND xã. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 Điều 1. Thành lập các Tổ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 

các ông, bà có tên sau đây: (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Các Tổ bầu cử có nhiệm vụ sau: 

- Đọc các quyết định: thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ quyền hạn của Tổ 

bầu cử; thành phần cử tri tham gia bầu cử tại Hội nghị bầu cử trưởng thôn; 

- Thông qua tiêu chuẩn của trưởng thôn; 

- Tổng hợp số lượng Đại diện cử tri hộ gia đình của thôn;  

- Chuẩn bị thùng phiếu (trường hợp bỏ phiếu kín); 

- Tổ chức việc kiểm phiếu hoặc đếm số biểu quyết; 

- Lập biên bản kiểm phiếu hoặc biểu quyết và xác nhận kết quả bầu cử; 

- Báo cáo kết quả bầu cử và gửi kèm biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản 

xác nhận kết quả bầu cử đến UBND và Ủy ban MTTQ cấp xã, nộp các tài liệu 

bầu cử cho UBND xã. 

  Nhiệm vụ cụ thể của thành viên các Tổ bầu cử do Tổ trưởng phân công. 

 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

        Văn phòng UBND xã, các thôn có liên quan và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chi ủy, BCS các thôn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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