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QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận chức danh Trưởng thôn Nội Hợp
Nhiệm kỳ 2022 - 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÊ NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, ngày 

17/4/2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng 
dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân 
chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ 
chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; trên sơ sở Hợp nhất thông tư: 04/2012/TT-BNV 
ngày 31/8/2012; Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về hướng dẫn về tổ chức 
và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND, ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh và 
Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND Tỉnh 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 theo quy định hiện hành.

 Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh trưởng thôn 
Nhiệm kỳ 2022 - 2024 của tổ bầu cử thôn Nội Hợp.

Xét đề nghị của VP HĐND - UBND xã Lê Ninh.

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận Chức danh Trưởng thôn Nội 
Hợp, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đối với ông Nguyễn Văn Vịnh.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Vịnh: thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại 
Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2019 của UBND Tỉnh 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; Quy chế hoạt động của UBND xã; nhiệm vụ do 
Chủ Tịch UBND - Phó Chủ Tịch UBND xã giao và các quy định hiện hành. Được 
hưởng phụ cấp và các quyền lợi theo quy định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND-UBND, 
Cán bộ, công chức xã, nhân dân thôn Nội Hợp xã và ông Nguyễn Văn Vịnh chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- UBND - Phòng Nội vụ thị xã;
- TT Đảng ủy - HĐND, UBMTTQ.
- Chủ Tịch, PCT UBND xã;
- CC Tài chính -KTNS xã;
- Chi bộ, cơ sở thôn.
- Lưu VP./.

CHỦ TỊCH
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