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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 51/2012/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của tổ dân phố, thôn trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 09 tháng 8
năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng
dẫn thi hành các ðiều 11, ðiều 14, ðiều 16, ðiều 22 và ðiều 26 của Pháp lệnh Thực
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở
xã, phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ dân phố;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2031/TTr-SNV ngày 20
tháng 11 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
tổ dân phố, thôn trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám ñốc các Sở: Nội
vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám
ñốc Công an thành phố ðà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện,
phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan, Tổ trưởng tổ dân phố,
Trưởng thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

