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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thành phần cử tri 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. Công bố thành phần cử tri bầu cử Trưởng thôn của các thôn trên 

địa bàn xã Kỳ Châu nhiệm kỳ 2019 - 2022 là: Toàn thể cử tri đại diện hộ gia 

đình (từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và hiện đang thường trú 

hoặc tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể tự ngày ký. 

Văn phòng UBND xã, các ban ngành có liên quan, Ban cán sự và cử tri 

các thôn trên địa bàn toàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã; 

- Thường trực UBMTTQ xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 
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