
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:            /SNV-XDCQ&CTTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày          tháng        năm 2019 

V/v lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo 

 Quyết định ban hành Quy trình bầu cử,  

    miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp,  

Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
 

                            Kính gửi:  

                                           - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

      - Ban dân vận Tỉnh ủy; 

                                           - UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 và tình 

hình thực tế có những bất cập cần bổ sung, hoàn thiện phù hợp thực tiễn; 

Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định ban hành Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để tham mưu 

UBND tỉnh thay thế Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của  

UBND tỉnh Tây Ninh về Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố 

thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết liên tịch số 

09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ”; 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên cho ý kiến đóng góp gửi văn bản về 

Sở Nội vụ trước ngày 20/3/2019. Dự thảo “Quyết định ban hành Quy trình bầu 

cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh” được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và của 

Sở Nội vụ để lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của 

việc sửa đổi văn bản. UBND huyện, thành phố giúp Sở Nội vụ chuyển dự thảo 

Quyết định cho UBND các xã, phường, thị trấn tham gia đóng góp và tổng hợp gửi 

về Sở Nội vụ theo thời gian trên. 

Thời gian nhận ý kiến đóng góp của các cá nhân và tổ chức trên c64ng 

thông tin điện tử đến hết ngày 05/4/2019. 

Đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm, cho ý kiến đóng góp 

đối với dự thảo theo thời gian quy định./. 

                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                       
- Như trên;                                                                                          

- Giám đốc (b/c); 

- Lưu VT.XDCQ&CTTN. 

(Tâm) 
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