
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG PHỤC

Số: ...../QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quang Phục, ngày ... tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG PHỤC
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 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND, ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải 
Dương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư;Quyết định số 
18/2019/QĐ - UBND, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư, 
ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ - UBND, ngày 07 tháng 8 năm 2013 của 
UBND tỉnh Hải Dương;

Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy tháng 5 năm 2022 về việc tổ chức bầu cử Trưởng 
thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ấn định ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 -2025 trên địa bàn xã 
Quang Phục là ngày 24 tháng 7 năm 2022 (ngày Chủ nhật). Thời gian bầu cử là 1 /2 
ngày, thời gian khai mạc cuộc bầu cử vào hồi 6 giờ 30, kết thúc cuộc bầu cử vào hồi 12 
giờ cùng ngày.

Điều 2. Ngày bầu cử, thời gian bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 được công 
bố rộng rãi tới toàn thể nhân dân trong toàn xã kể từ ngày Quyết định có hiệu lực đến ngày 
bầu cử.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Cán bộ, công chức thuộc UBND xã; 
các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ sở thôn và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định 
thi hành./.



Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
                            CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thước
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