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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 
 
 

Số:          /2022/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nam, ngày       tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  

của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và 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 liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 

17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 

26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

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

Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 

14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của 

Bộ Nội vụ; Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 

tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 

của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 

2023 và thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 

2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-37-2013-qd-ubnd-to-chuc-hoat-dong-thon-to-dan-pho-ha-nam-203595.aspx
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ngành liên quan; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, TCDNC, TH; 

- Lưu: VT, TCDNC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Quốc Huy 
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