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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành quy chế làm việc  

của Ủy ban nhân dân phường Hải Châu I nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI CHÂU I 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 

119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức 

mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định  số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 

119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức 

mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế làm việc 

mẫu của Ủy ban nhân dân quận và Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân 

dân phường thuộc thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ủy 

ban nhân dân phường Hải Châu I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND 

phường Hải Châu I về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường 

nhiệm kỳ 2016-2021. 
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Điều 3. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và các công chức 

khác của UBND phường, người hoạt động không chuyên trách phường, các 

Tổ dân phố chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- UBND quận Hải Châu (báo cáo); 

- Phòng Nội vụ quận Hải Châu (báo cáo);   

- Đảng ủy phường (báo cáo); 

- UBMTTQVN, các Hội, ngành, đoàn thể 

phường (phối hợp); 

- Lưu: VT, VPTK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Võ Trường Anh 
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