
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NAM SƠN 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Sơn, ngày     tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo bầu cử  tổ trưởng tổ dân phố  

trên địa bàn phường Nam Sơn nhiệm kỳ 2022-2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM SƠN 

Căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn năm 2007; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/ NQLT - CP - UBTWMTTQVN 

ngày 17/4/2008 của Chính phủ và UB MTTQ VN hướng dẫn thi hành các Điều 

11, Điều 14, Điều 16, Điều 22, 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 trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 

14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; Thông tư số 05/2022/TT-BNV 

ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và 

hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành về quy chế tổ chức và hoạt động của 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tổ chức và 

hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hải Phòng ban hành kèm theo 

quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng; 

Xét đề nghị của Văn phòng ủy ban nhân dân phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố phường Nam 

Sơn nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các ông bà có tên sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Hiếu Chinh Chủ tịch UBND phường Trưởng ban 

2. Ông Phạm Thanh Hà Phó chủ tịch UBND phường Phó ban  

3. Bà Phạm Thị Tho Phó chủ tịch  UBND phường Phó ban 



4. Ông Phan Huy Cường Trưởng công an phường Ủy viên 

5.  Ông Ngô Văn Tĩnh Phụ trách trạm y tế phường Ủy viên 

6. Ông Phạm Tuấn Đạt Trưởng quân sự phường Ủy viên 

7. Bà Nguyễn Thị Huyền Công chức Văn phòng- thống kê Ủy viên 

8. Bà Phạm Thị Nhuần Công chức Kế toán tài chính Ủy viên 

9. Bà Phan Thị Thùy Công chức Tư pháp – hộ tịch Ủy viên 

10. Ông Đặng Quang Hai Công chức Văn hóa – xã hội Ủy viên 

11. Ông Lương Mạnh Trường Nhân viên phát thanh Ủy viên 

Kính mời các ông (bà) có tên sau tham gia vào Ban chỉ đạo: 

1. Bà Phạm Thị Thoan Chủ tịch UBMTTQVN phường Phó ban 

2. Ông Đoàn Đức Thành Chủ tịch Hội CCB phường Ủy viên 

3. Bà Phạm Thị Đượm Chủ tịch Hội Nông dân phường Ủy viên 

4. Bà Phạm Thị Nguyệt Chủ tịch Hội LH phụ nữ phường Ủy viên 

5. Bà Nguyễn Thị Minh Thu Bí thư Đoàn thanh niên phường Ủy viên 

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện 

tốt Kế hoạch bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn 

phường Nam Sơn. 

Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 

trưởng ban chỉ đạo và hết nhiệm vụ sau khi Ủy ban nhân dân phường công bố 

kết quả bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường. 

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND phường, các đơn vị liên quan và các 

công (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

Nơi nhận: 
- UBND quận Kiến An; 

- Ban tổ chức - nội vụ quận; 

- TT Đảng ủy phường; 

- Như điều 3; 

- Lưu vp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu Chinh 
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