ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƯ PƠNG
Số: 26 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư Pơng, ngày20 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về thời gian bầu cử Trưởng thôn, Nhiệm kỳ 2022 - 2025
Kính gửi: - Ban Thường vụ Đảng ủy xã.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Nghị định số 34/NĐ-CP ngày
24/4/2019 về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức
cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức
và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017
của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV;
Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 31/8/2018 về 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;
Căn cứ Nghị quyết 136/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh Gia Lai quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính
sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt
động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 26/01/2022 của Huyện ủy Chư Sê
về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và
bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 19KH/ĐU ngày 15/02/2022 của Đảng ủy xã Chư Pơng về việc thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TU ngày 22/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức đại
hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
nhiệm kỳ 2022 – 2025;
Ủy ban nhân dân xã lập tờ trình xin ý kiến của Ban chấp hành Đảng ủy xã về
thời gian tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025, cụ thể như sau:
- Ngày 24 tháng 7 năm 2022. Bắt đầu lúc vào lúc 8h00 phút.
Kính đề nghị Ban chấp hành Đảng ủy xã xem xét, cho ý kiến để Ủy ban
nhân dân xã có cơ sở thực hiện./.
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