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Phả Lại,  ngày   05    tháng 12 năm 2021

 
QUYẾT ĐỊNH

Về thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng khu dân cư  phường Phả Lại 
Nhiệm kỳ 2021 -2023

 
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẢ LẠI

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 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 
17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy 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 Thông tư số 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

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 07/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 510-TB/TU ngày 30/11/2021 của Thường trực 
Thành ủy về công tác bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021 – 
2023 trên địa bàn thành phố Chí Linh, 

Căn cứ Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày  30/ 8 /2021 của Ủy ban nhân 
dân phường Phả Lại về việc bầu cử Trưởng khu dân cư  nhiệm kỳ 2021-2023 
phường Phả Lại.

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND phường Phả Lại.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng khu dân cư  nhiệm kỳ 
2021-2023 của phường là cử tri đại diện hộ gia đình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Văn phòng HĐND-UBND phường,  Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, 
cán bộ, công chức phường; Trưởng các khu dân cư,  các Tổ bầu cử và nhân dân 
trong toàn phường căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố Chí Linh;
- TT Đảng ủy - TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- TT UB MTTQ phường;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Lũy
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