ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƯ PƠNG
Số:229 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư Pơng, ngày 23 tháng06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố ngày bầu cử Trưởng thôn,
nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Chư Pơng
ỦY BAN NHÂN DÂN 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 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết 136/NQ-HĐND ngày 25 tháng 02 năm 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 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 Quyết định số 31/2013/QĐ – UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013
của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Thực hiện Hướng dẫn số 99/HD-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện Chư Sê về việc hướng dẫn quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ dân phố và Phó
trưởng thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2022-2025;
Căn cứ Thông báo kết luận số 106-KL/ĐU, ngày 21/6/2022 của Đảng ủy xã Chư
Pơng về thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chấp hành ngày 20/6/2022;
Xét đề nghị của Văn phòng – Thống kê xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa
bàn xã như sau:
- Các thôn, làng tiến hành bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 bao
gồm: Thôn Ia Bâu; Thôn Grai Mek; Thôn Kênh Siêu; Thôn Hố Lang; Thôn Hố
Lâm; Thôn Đoàn Kết; Thôn Thái Hà.
- Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 24/07/2022.
Điều 2. Giao Ban nhân dân phối hợp với Ban công tác Mặt trận và ban
ngành của các thôn chuẩn bị các điều kiện và tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó
Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 và báo cáo kết quả bầu cử về UBND xã đúng
thời gian quy định.

Điều 3. Văn phòng – thống kê, Tài chính – kế toán, các ban ngành có liên
quan và Ban nhân dân 07 thôn, làng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Đảng ủy – HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- BTCB, TTr, Ban CTMT thôn;
- Lưu: VPTK.
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