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 THÔNG BÁO  
Về công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    Kính thưa toàn thể nhân dân!
Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 

năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQ Việt Nam 

ngày 17/4/2008 của Chính Phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
hướng dẫn thi hành điều 11, điều 14, điều 16, điều 22, điều 26 của Pháp lệnh 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 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 Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã về việc bầu cử trưởng 
thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

 UBND xã Thanh Quang thông báo như sau:
1. Thời gian bầu cử: 
 Ngày bầu cử Trưởng thôn của 08 thôn: Bá Nha, Nhân Hiền, Lĩnh 

Hoàng, Ngọc Điểm, Phù Tinh, Hạ Vĩnh, Đồng Bửa, Phúc Giới là ngày Chủ 
nhật 14/8/2022, khai mạc vào lúc 7 giờ 00 phút và kết thúc việc bầu cử vào 
hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

2. Địa điểm tổ chức bầu cử trưởng thôn như sau:
- Thôn Bá Nha: Địa điểm bầu cử tại nhà văn hóa Bá Nha
- Thôn Nhân Hiền: Địa điểm bầu cử tại nhà văn hóa Nhân Hiền
-Thôn Lĩnh Hoàng: Địa điểm bầu cử tại nhà văn hóa Bá Hoàng thôn Lĩnh 

Hoàng.
- Thôn Phù Tinh: Địa điểm bầu cử tại nhà văn hóa Phù Tinh
- Thôn Ngọc Điểm: Địa điểm bầu cử tại nhà văn hóa Ngọc Điểm
- Thôn Đồng Bửa: Địa điểm bầu cử Tại nhà văn hóa Đồng Bửa
- Thôn Phúc Giới: Địa điểm bầu cử tại nhà văn hóa xóm Thượng Đồng 

thôn Phúc Giới



- Thôn Hạ Vĩnh: Địa điểm bầu cử tại nhà văn hóa xóm 1 thôn Hạ vĩnh
3.Cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn: là cử tri đại diện hộ gia đình.
4. Hình thức bầu cử là: Bầu trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín 
 5. Tổ chức niªm yÕt danh s¸ch øng cö viªn, danh s¸ch cö tri t¹i Nhµ v¨n ho¸ các 

th«n từ ngày 02/8/2022. 
 Kính thưa toàn thể nhân dân!
Ngày 02/08/2022 UBND xã đã quyết định thành lập tổ bầu cử  Trưởng 

thôn của 8 thôn.
 Đề nghị các tổ bầu cử triển khai thực hiện đúng quy trình, nội dung theo kế 

hoạch đồng thời làm tốt công tác  trang trí  phòng bỏ phiếu tuyên truyền vận động 
cử tri trong thôn thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ trong việc bầu cử.

Việc bầu cử trưởng thôn là quyền lợi và trách nhiệm của cử tri vì vậy mỗi cử 
tri hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm đi bầu cử, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng 
suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho thôn để gánh vác những trọng trách, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân trong thôn. 

 Vậy UBND xã thông báo và kính mời toàn thể cử tri đại diện hộ gia đình  
của 8 thôn trên địa bàn xã đúng 7 giờ 00 phút ngày chủ nhật 14 tháng 8 năm 
2022 đến các địa điểm bỏ phiếu dự lễ khai mạc và bầu cử trưởng thôn thực 
hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân góp phần làm cho ngày bầu cử 
trưởng thôn của xã nhà thành công tốt đẹp./.

 
Nơi nhận:
-TT ĐU-TT HĐND-UBND xã;
-TT MTTQ xã
-  Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.
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