
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ CẨM HƯNG

Số:      /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Cẩm Hưng, ngày    tháng    năm 2022

                                                   QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ công tác giúp việc bầu cử Trưởng thôn 

nhiệm kỳ 2022 - 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM HƯNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XI về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân 
cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh 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;

Căn cứ kế hoạch số 62-KH/HU ngày 28/3/2022 của Huyện ủy về việc tổ 
chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 
44/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng về bầu cử trưởng 
thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 51-QĐ/ĐU ngày 29/4/2022 của Đảng ủy xã Cẩm 
Hưng về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024; 
Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND xã Cẩm Hưng về việc 
bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND - UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác giúp việc phục vụ bầu cử Trưởng thôn 
nhiệm kỳ 2022-2024 gồm các ông (bà) có tên sau;

1. Bà Nguyễn Thị Hường – Đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, thành 
viên Ban chỉ đạo -  Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Hằng - Văn phòng HĐND, UBND - Tổ phó;
3. Bà Nguyễn Thị Lịch - Văn phòng Đảng ủy, nội vụ - Tổ viên;
4. Ông Nguyễn Minh Khoa - Bí thư Đoàn thanh niên - Tổ viên;
5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Công chức TC- KT - Tổ viên.
Điều 2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp UBND xã dự thảo các văn bản phục 

vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, tiếp nhận hồ sơ các ứng viên, tổng 
hợp tình hình triển khai công tác bầu cử, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục 



2

vụ các cuộc họp của UBND, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các 
công việc khi được UBND yêu cầu.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp UBND trong công tác bầu cử Trưởng thôn 
hết nhiệm vụ khi kết thúc cuộc bầu cử và hoàn thành việc tổng kết, báo cáo kết 
quả bầu cử cho UBND huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký Lãnh đạo cơ quan, các bộ 
phân liên quanvà các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 1, 3
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBDN xã;
- Ban chỉ đạo bầu cử xã;
- Lưu: VP, 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sảng
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