
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI CHÂU I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Hải Châu I, ngày       tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành phần cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố  

nhi m      22 - 2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI CHÂU I 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 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 Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-U TW TTQVN ngày 

17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và  y  an Trung ương  ặt trận Tổ quốc 

Việt Nam về hư ng   n thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và 

Điều 16 của Pháp lệnh th c hiện  ân chủ     , phư ng, thị tr n; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT- NV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của  ộ 

Nội vụ hư ng   n về tổ chức và hoạt động của Thôn, Tổ  ân phố; 

Căn cứ Công văn số 2239/SNV-XDCQ ngày 08 tháng 8 năm 2022 của S  

Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc  ầu cử tổ trư ng, tổ phó tổ  ân phố, trư ng 

thôn, phó trư ng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; 

Theo nội  ung đ  thống nh t v i U  TTQVN phư ng và  ét đề nghị của 

công chức Văn phòng – Thống kê phư ng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành phần cử tri tham gia bầu cử tổ trưởng 33 tổ dân phố trên 

địa bàn phường Hải Châu I nhiệm kỳ 2022-2025 là đại diện cử tri hộ gia đình cư 

trú tại các tổ dân phố.  

 Điều  . Ban biên tập website phường, Tổ trưởng các tổ bầu cử, Tổ trưởng 

các tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư trên địa bàn phường thực 

hiện thông báo Quyết định này đến nhân dân đúng thời gian quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Điều 4. Văn phòng UBND phường, Ban biên tập website phường, các 

ban, ngành, đoàn thể liên quan và tổ trưởng các tổ dân phố căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;     

- Lưu: VT, VPTK. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 Võ Trường Anh 
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