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Đoàn Kết, ngày 08 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Về địa điểm các khu vực bỏ phiếu và việc niêm yết danh sách cử tri 

đại diện hộ gia đình bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025
 trên địa bàn xã Đoàn Kết

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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL- 
UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị 
quyết liên tịch số 09/2008/NQLT- CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 
2008 của Chính phủ - Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn thi hành các 
điều 11, 14, 16, 22 và 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 Ủy ban nhân 
dân 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 tháng 5 năm 2019 của UBND 
tỉnh Hải Dương về 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;

Thực hiện Kế hoạch số 1766/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của 
UBND huyện Thanh Miện về bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư trên địa bàn 
huyện, nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/8/2022 của 
UBND xã Đoàn Kết về việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025 trên địa bàn 
xã;

Ủy ban nhân dân xã thông báo về địa điểm các khu vực bỏ phiếu và việc 
niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-
2025 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

1. Địa điểm các khu vực bỏ phiếu
- Khu vực bỏ phiếu thôn Châu Quan gồm: cử tri đại diện hộ gia đình tại 

thôn Châu Quan. Địa điểm bỏ phiếu tại Nhà Văn hoá thôn Châu Quan.
- Khu vực bỏ phiếu thôn Thủ Pháp gồm: cử tri đại diện hộ gia đình tại thôn 

Thủ Pháp. Địa điểm bỏ phiếu tại Nhà Văn hóa thôn Thủ Pháp.
- Khu vực bỏ phiếu thôn Từ Xá gồm: cử tri đại diện hộ gia đình tại thôn 

Từ Xá. Địa điểm bỏ phiếu tại Nhà Văn hoá thôn Từ Xá. 
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- Khu vực bỏ phiếu thôn Bùi Xá gồm: cử tri đại diện hộ gia đình tại thôn 
Bùi Xá. Địa điểm bỏ phiếu tại Nhà Văn hóa thôn Bùi Xá.

- Khu vực bỏ phiếu thôn Tòng Hóa gồm: cử tri đại diện hộ gia đình tại 
thôn Tòng Hóa. Địa điểm bỏ phiếu tại khu vực Đình làng Tòng Hóa.

2. Niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử 
trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

- Danh sách cử tri đại diện hộ gia đình và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử 
viên được niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu của các khu vực bỏ phiếu bầu cử 
trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

- Thời gian niêm yết danh sách cử tri: Từ ngày 10/9/2022. 
- UBND xã đề nghị các cử tri và nhân dân đến địa điểm niêm yết danh sách 

cử tri đại diện hộ gia đình để đối chiếu, kiểm tra, rà soát danh sách cử tri đại diện 
hộ gia đình. Nếu có gì nhầm lẫn, sai sót hoặc thiếu tên trong danh sách, cử tri phản 
ánh kịp thời với Trưởng ban công tác mặt trận thôn để báo cáo UBND xã kịp thời 
điều chỉnh, bổ sung, để đảm bảo tính chính xác trong danh sách cử tri, phục vụ 
công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định.  

Trên đây là Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết về địa điểm các 
khu vực bỏ phiếu và việc niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình bầu cử 
trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã để cử tri và nhân dân nắm được, 
thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, để cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 
2022-2025 đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã,
- BCĐ bầu cử xã;
- Đài Truyền thanh;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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