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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Tân Phong  

nhiệm kỳ 2022-2025 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ       
     

 

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

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT - CP - UBMTTQ Việt Nam 

ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

về hướng dẫn thi hành điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh 

thực hiện dân chủ cơ sở 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định số lượng, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp của những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp 

tham gia công việc khác ở thôn; 

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

Kỳ Anh về việc hướng dẫn bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; 

      Xét  đề nghị của Văn phòng UBND xã, sau khi thông nhất với Ban chi ủy 

thôn Tân Phong, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong nhiệm 

kỳ 2022-2025 gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Trần Hậu Thanh, Bí thư chi bộ thôn Tân Phong  - Tổ trưởng; 

2. Ông  Nguyễn Trọng Lành, Chi hội trưởng hội CCB   - Tổ phó; 

3. Bà Phạm Thị Lệ, Chi hội trưởng hội NCT    - Thư ký; 

4. Bà Lê Thị Diệp, Chi hội trưởng hội Phụ nữ   - Tổ viên; 

5. Ông Nguyễn Văn Lập, Chi hội trưởng hội Nông dân  - Tổ viên; 

6. Bà Tôn Bảo Ngọc, Bí thư Chi Đoàn     - Tổ viên; 

7. Ông  Hoàng Bá Điền, Đại diện cử tri    - Tổ viên. 

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

- Công bố danh sách cử tri đại diện hộ gia đình; 

- Công bố danh sách những người ứng cử Trưởng thôn; 

 - Bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu; 



 - Tổ chức cuộc bầu cử trực tiếp Trưởng thôn; 

 - Tổ chức việc kiểm phiếu; 

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

 - Báo cáo kết quả bầu cử, gửi kèm biên bản kiểm phiếu và xác nhận kết quả 

bầu cử đến UBND và Ủy ban MTTQ cấp xã, nộp các tài liệu bầu cử cho UBND 

xã; 

  - Tổ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Văn phòng UBND xã, các ban ngành có liên quan và các ông, bà có tên tại 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; 

- Chủ tịch MTTQ xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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