ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK TƠ PANG
Số: 33/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đăk Tơ Pang, ngày 17 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố ngày bầu cử trưởng thôn làng
nhiệm kỳ 2019-2021 trên địa bàn xã Đăk Tơ Pang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK TƠ PANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/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 liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTQVN ngày
17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn
thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 22 và Điều 26, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở
xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV
ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ 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 hướng dẫn về tổ chức
và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND, ngày 20/10/2013 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Tổ dân
phố thuộc tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND xã về triển khai
công tác bầu cử trưởng thôn làng nhiệm kỳ 2019-2021,
Xét đề nghị của công chức Văn phòng - thống kê xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố ngày bầu cử trưởng thôn các làng trên địa bàn xã Đăk Tơ Pang
nhiệm kỳ 2019-2021 là Thứ 2, ngày 10 tháng 6 năm 2019.
Điều 2. Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, cán bộ các hội đoàn
thể thôn các làng trên địa bàn xã phối hợp tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ
2019-2021 đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn,
tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng-Thống kê xã; các ban, ngành, đoàn thể xã; trưởng thôn, trưởng ban
công tác mặt trận thôn, cán bộ các hội đoàn thể thôn các làng trên địa bàn xã căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- BTT UBMTTQ VN xã;
- Lưu VT.

Trần Ngọc Cường

