
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận Quy ước của 26 tổ dân phố  

phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật tổ chức Chính quyền địa phương 22/11/2019; 

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 
năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;  

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BVHTT&DL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn 
hóa thể thao và du lịch về Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 
Căn cứ Báo cáo số 06 /BC-TTĐ ngày 17/01/2023 của Tổ thẩm định hương 

ước, quy ước trên địa bàn thành phố Lào Cai về Kết quả thẩm định quy ước các 

tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Cường; 
Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố và Ủy ban 

nhân dân phường Bắc Cường tại văn bản số 13/UBND-VH ngày 16/01/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận kèm theo Quyết định này Quy ước các tổ dân phố số: 

1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31 phường 
Bắc Cường, thành phố Lào Cai. 

(Quy ước các tổ kèm theo) 
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân phường Bắc Cường tổ chức theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện Quy ước. 
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Nội 

vụ; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; Uỷ ban nhân dân phường Bắc Cường, 
đơn vị có liên quan và các ông, bà tổ trưởng các tổ có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này.  
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
-Lãnh đạo UBND T/phố; 
- Lưu VT, VH.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Ngô Vũ Quốc 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LÀO CAI 
   

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

            TP. Lào Cai, ngày      tháng 01 năm 2023 
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