
Uû ban nh©n d©n
x· Nguyªn gi¸p

Sè:       /Q§-ubnd

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

             Nguyªn Gi¸p, ngµy       th¸ng      n¨m 2023 

quyÕt ®Þnh
VÒ viÖc C«ng bè ngµy bÇu cö Trëng th«n An Quý 

NhiÖm kú 2022 - 2025

uû ban nh©n d©n x· nguyªn gi¸p

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;

C¨n cø Ph¸p lÖnh sè 34/2007/PL-UBTVQH11 ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2007 cña 
Uû ban Thêng vô Quèc héi kho¸ X, thùc hiÖn d©n chñ ë x·, phêng, thÞ trÊn. 

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 16/2013/Q§-UBND ngµy 7 th¸ng 8 n¨m 2013 cña 
UBND tØnh H¶i D¬ng vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña th«n, 
khu d©n c; QuyÕt ®Þnh sè 18/2019/Q§-UBND ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2019 cña 
UBND tØnh H¶i D¬ng vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ tæ chøc 
vµ ho¹t ®éng cña th«n, khu d©n c ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 16/2013/Q§-
UBND ngµy 07/8/2013 cña Uû ban nh©n d©n tØnh;

 Theo ®Ò nghÞ cña c«ng chøc V¨n phßng - Thèng kª x·.

QuyÕt ®Þnh: 

§iÒu 1. Nay QuyÕt ®Þnh c«ng bè ngµy bÇu cö Trëng th«n An Quý, nhiÖm 
kú 2022 - 2025 ®îc thùc hiÖn vµo ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2023.

UBND x· phèi hîp víi Uû ban MTTQ x· x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn 
kÕ ho¹ch. ChØ ®¹o tæ chøc thµnh c«ng cuéc bÇu cö Trëng th«n An Quý, nhiÖm kú 
2022 - 2025.

§µi truyÒn thanh x·, c¸c tæ chøc cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm th«ng tin réng 
r·i néi dung QuyÕt ®Þnh nµy.  

§iÒu 2. V¨n phßng - Thèng kª x·, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc cã liªn quan c¨n 
cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh.

N¬i nhËn:
- Nh ®iÒu 2;
- Lu: VP.

TM. ñy ban nh©n d©n 
Chñ tÞch

Bïi ViÕt TuÊn
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