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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YẾT KIÊU

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 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội 
vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 
14/2018/TT-NV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ; 

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/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 
3600/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương 
về việc đính chính Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 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 
ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân huyện Gia Lộc về bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024; 
Hướng dẫn số 17/HD-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Gia Lộc 
bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024; Kế hoạch số 19 /KH - 
UBND của UBND xã ngày 04/4/2022 về bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 
2022 -2024;

Căn cứ vào Biên bản bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 của thôn Hạ 
Bì ngày 15/5/2022;

Theo đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê xã;

QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Công nhận ông Bùi Doãn Đẩu– Sinh năm 1955; Quê quán thôn Hạ 

Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; trúng cử chức danh Trưởng thôn 
Hạ Bì, xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2022-2024.



Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ của Trưởng thôn được thực hiện theo 
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/QĐ-UBND, ngày 07 
tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương 

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, Nội vụ xã; công chức Kế toán tài chính 
và ông Bùi Doãn Đẩu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Du
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