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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ bầu cử trưởng khu dân cư Lưu Thượng 1

nhiệm kỳ 2022 - 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HIỆP AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-

UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ - UBND, ngày 7 tháng 8 năm 2013 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu 
dân cư;

Căn cứ QĐ số 3600/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc đính chính quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 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/QĐ-2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày  16/5/2022 của UBND phường Hiệp 
An về việc thành lập BCĐ bầu cử trưởng khu dân cư phường Hiệp An;

Thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ - UBND phường về việc tổ chức bầu cử 
trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND - UBND phường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập tổ bầu cử trưởng  khu dân cư  Lưu Thượng 1  gồm có các ông (bà) sau :

1. Ông  Nguyễn Văn Quân Trưởng ban CTMT khu dân cư LT1 Tổ trưởng
2 Bà  Nguyễn Thị Sáng Chi ủy chi bộ 2 Thư ký
3 Ông Hoàng Văn Thơm Đảng viên Ủy viên
4 Bà  Mạc Thị Chiều Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Ủy viên
5 Ông Hoàng Văn Chính Đảng viên Ủy viên
6 Bà Nguyễn Thị Nội Đảng viên Ủy viên
7 Bà Hoàng Thị Thính Ủy viên BCH chi hội Nông dân Ủy viên



8 Bà Nguyễn Thị Bé Chi hội phó NCT Chứng kiến
9 Bà Nguyễn Thị La Chi hội phó chi hội nông dân Chứng kiến

Điều 2 Tổ bầu cử có trách nhiệm thực lập danh sách cử tri gửi BCĐ đóng dấu, 
công bố danh sách cử tri tham gia bầu cử; niêm yết danh sách ứng cử viên trưởng khu 
dân cư. Tổ chức bầu cử trưởng khu dân cư tại khu dân cư mình theo luật tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Báo cáo kết quả bầu cử trưởng khu dân cư 
và nộp tài liệu về Ban chỉ đạo.

Điều 3.  Văn phòng UBND các ngành có liên quan, các ông ( bà) có tên tại 
Điều 1, BCTMT khu dân cư Lưu Thượng 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận
- UBND phường;
- BCTMT khu dân cư LT1;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

                                  CHỦ TỊCH

                                                 Hoàng Văn Cường
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