ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Lơng Khơng, ngày 14 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả triển khai bầu cử trưởng các thôn, làng trên địa bàn xã
Nhiệm kỳ 2021-2023
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của UBTV QH11
về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày
17/4/2008 của Chính Phủ - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc
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 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ nội vụ về việc
hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TTBNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, có hiệu lực thi hành từ ngày
20 tháng 01 năm 2019; Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND
tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Gia
Lai;
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021;
Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Kông Lơng Khơng đã xây dựng Kế
hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND xã về tổ chức bầu cử Trưởng thôn,
làng, nhiệm kỳ 2021-2023; Đồng thời phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức hiệp
thương lựa chọn nhân sự và ngày 04/7/2021 tiến hành tổ chức bầu cử trưởng các thôn,
làng (nhiệm kỳ 2021-2023) đối với 9/9 thôn, làng; UBND xã đã lập Tờ trình số 27/TTrUBND ngày 28/6/2021 về việc xin chủ trương BCH Đảng bộ xã thông qua danh sách
nhân sự bầu cử trưởng thôn, làng, nhiệm kỳ 2021-2023 trước khi tổ chức bầu cử.
Căn cứ biên bản bầu cử của các thôn, làng, kết quả bầu cụ thể như sau:
1/ Đối với làng Mơ tôn:
Đ/c Đinh Dĩp, sinh năm 1978; dân tộc: Bahnar; Trình độ học vấn: 9/12; LLCT:
sơ cấp
Số phiếu bầu: 76/86 phiếu; đạt 88,3 %.
2/ Đối với làng Kdâu:

Đ/c Cam Thị Ngọc, sinh năm 1981; dân tộc: Nùng; Trình độ học vấn: 11/12;
LLCT: sơ cấp;
Số phiếu bầu: 46/60 phiếu; đạt 85,2 %.
3/ Đối với thôn Hbang:
Đ/c Mã Phi Hùng, sinh năm 1981; dân tộc: Tày; Trình độ học vấn: 9/12; LLCT:
sơ cấp; chuyên môn: Trung cấp Luật.
Số phiếu bầu 121/171 phiếu; đạt 70,7 %.
4/ Đối với làng Pơ Ngăl:
Đ/c Đinh Văn Thêm, sinh năm: 1983; dân tộc: Bahnar; trình độ học vấn: 11/12;
LLCT: sơ cấp;
Số phiếu bầu: 99/141 phiếu; đạt 70,2 %.
5/ Đối với làng Kjang:
Đ/c Đinh Văn Nghiên, sinh năm: 1984; dân tộc: Bahnar; Trình độ học vấn: 9/12;
LLCT: Trung cấp; Chuyên môn: TC Luật
Số phiếu bầu: 130/178 phiếu; đạt 73 %.
6/ Đối với làng Dơng:
Đ/c Đinh Mir, sinh năm: 1979; dân tộc: Bahnar; trình độ học vấn: 12/12; LLCT:
sơ cấp;
Số phiếu bầu: 45/45 phiếu; đạt 100 %.
7/ Đối với làng Bờ - Chư Pâu:
Đ/c Đinh Thang, sinh năm: 1976; dân tộc: Bahnar; trình độ học vấn: 9/12; LLCT:
sơ cấp;
Số phiếu bầu: 100/142 phiếu; đạt 70,4 %.
8/ Đối với làng Mơhra - Đáp:
Đ/c Đinh Văn Minh, sinh năm: 1983; dân tộc: Bahnar; trình độ học vấn: 5/12; Số phiếu
bầu: 135/204 phiếu; đạt 66,17 %.
9/ Đối với làng Mơhven - Ôr:
Đ/c Đinh Mai Lê, sinh năm: 1981; dân tộc: Bahnar; trình độ học vấn: 9/12; LLCT:
sơ cấp; Chuyên môn: Trung cấp Luật.
Số phiếu bầu: 120/131 phiếu; đạt 91,60 %.
Theo kết quả bầu:
- Số Trưởng thôn, làng tái cử: 7/9 đ/c đạt 77,7 % (Mơhven-Ôr, Mơhra – Đáp, Bờ
- Chư Pâu, Dơng, Kgang, Kdâu, Mơ Tôn);

- Số Trưởng thôn, làng bầu mới: 2/9 đ/c, đạt 22,2% (làng Pơ Ngăl, thôn Hbang);
Các đồng chí trưởng thôn, làng đủ tiểu chuẩn theo quy định và được nhân dân tín
nhiệm bầu với số phiếu cao và hứa trước nhân dân sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
Nay UBND xã báo cáo với UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) biết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TT ĐU, HĐND, UBMTTQ xã;
- Lưu VP.
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