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Uû ban nh©n d©n
X· D¢N CHñ

 Sè: 109/Q§ - UBND                                    

CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc LËp - Tù do - H¹nh Phóc

                           D©n Chñ, ngµy 16 th¸ng  8 n¨m 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Dân Chủ

Thay thế Quyết định sô: 116/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DÂN CHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 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 số: 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 
2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  số: 80/2015/QH13 ngày 
22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức số:22/08/QH12 ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định 112/2011/NĐ - CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, 

phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT - BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn về chức 

trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 77/2006/QĐ-TTg ngày 

13/4/2006 về ban hành Quy chế làm việc của UBND xã, phường, thị trấn;
Theo đề nghị của công chức văn phòng - Thống kế UBND xã Dân Chủ.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung điều 19 chương VI Quy chế làm việc của UBND xã 
Dân Chủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 19quy chế như sau:
Đồng chí: Nguyễn Văn Thùy - Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách.
a) Khối nội chính: Nông nghiệp, Tư pháp , giáo dục, y tế, chính sách xã hội;

 b) So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n thuéc lÜnh vùc UBND x·;

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 d) Phụ trách thôn La Xá.

Đồng chí: Trương Văn Sắc - Đảng ủy viên - Chủ tịch UBMTTQ xã
  Phụ trách thôn Cao La
  Bãi bỏ khoản 5 điều 19 quy chế như sau:
  5. Đồng chí: Lê Trung Kiên - Công chức Văn phòng -Thống kê
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  - Phụ trách thôn La Xá.
  - Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và 

thay thế theo Quyết định số116/QĐ-UBND ngày 30/8/2021của UBND xã Dân Chủ.
  - Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 19 của Quy chế.
  - Bãi bỏ khoản 5 điều 19 của Quy chế. 

Điều 3: Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, các uỷ 
viên uỷ ban nhân dân, cán bộ, công chức xã, cán bộ không chuyên trách xã và các 
ông( bà) trưởng, phó thôn, GĐ HTX NN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

       Nơi nhận:
      - TT HĐND, UBND huyện (B/c);
      - TT Đảng uỷ, HĐND , MTTQ xã;
      - Các ông, bà là đại biểu HĐND xã;
      - Lưu VP.

CHỦ TỊCH 

       Trần Bình Trọng
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