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QUYẾT ĐỊNH  

“Vê việc công nhận cán bộ trưởng thôn 7B - xã Yên Quang” 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN QUANG 

 

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

- Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007. 

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 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 trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức 

và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

 - Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ- UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Căn cứ vào biên bản kết quả bầu cử cán bộ trưởng thôn 7B ngày 26/3/2022; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - thống kê phụ trách công tác Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả bầu cán bộ trưởng thôn 7B, xã Yên Quang nhiệm 

kỳ 2022 - 2026 là ông: Nguyễn Văn Tri      Sinh năm: 1952 

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Tri  có trách nhiệm tổ chức các hoạt động của thôn 

7B theo Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ và theo Quy 

chế tổ chức hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam 

Định, chịu sự điều hành trực tiếp của UBND xã Yên Quang, sự lãnh đạo của Ban 

chi ủy Chi bộ thôn 7B, được hưởng các chế độ theo quy định của cán bộ trưởng 

thôn hiện hành kể từ ngày 01/04/2022 

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Yên Quang, Cơ sở thôn 

7B, các ban ngành đoàn thể có liên quan và ông Nguyễn Văn Tri chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này ./. 
 

                                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH  
- Như điều 3; 

- TT Đảng uỷ, TT HĐND;  

- Lưu VT. 

 

                                                                                           

                                                                                 Nguyễn Văn Luyên 
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