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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG KÊNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số

47/2019/QH14, ngày 22/11/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20 tháng 4 năm 2007
của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTQVN ngày 17 tháng 4
năm 2008 của Chính phủ-Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 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 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; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019
của UBND tỉnh Hải Dương 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/QĐUBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh;

Căn cứ kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 tại biên bản kiểm 
phiếu của tổ bầu cử thôn Đồng Tái  ngày 15/5/2022;

Xét đề nghị của văn phòng HĐND - UBND xã;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử trưởng thôn Đồng Tái nhiệm kỳ 2022 - 
2024 đối với bà Bùi Thị Tâm.

Sinh ngày 07 tháng 07 năm1985.
Trình độ văn hoá 12/12.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Nơi ở thường trú: Thôn Đồng Tái - Xã Thống Kênh - Huyện Gia Lộc - Tỉnh 

Hải Dương.  
Giữ chức vụ trưởng thôn Đồng Tái nhiệm kỳ 2022 - 2024.
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Điều 2: Bà Bùi Thị Tâm có nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã thực hiện 
đúng quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ của Trưởng thôn theo điều 1; điều 2; điều 3; 
điều 4; điều 5 chương 1 hướng dẫn thi hành điều 11; 14 của pháp lệnh thực hiện 
dân chủ ở xã, phường, thị Trấn và được hưởng chế độ chính sách theo đúng qui 
định của nhà nước kể từ ngày 20/5/2022.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng HĐND - UBND, văn phòng Đảng ủy - Nội vụ xã, công chức tài 

chính kế toán, bà Bùi Thị Tâm và các ông (bà) có liên quan căn cứ quyết định thi 
hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng nội vụ huyện;                           ( Báo cáo)
- Đảng ủy – HĐND – UBND xã;
- Cấp ủy chi bộ thôn Đồng Tái;
- Như điều 3;                                     (thực hiện)
- Lưu VPUBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

    Vũ Xuân Kiêm
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