
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ VĂN HỘI

Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Văn Hội, ngày     tháng 5 năm 2022

quyÕt ®Þnh 
Về việc phê chuÈn chøc danh Trưëng th«n, thôn 2, xã V¨n Héi

 NhiÖm kú 2022-2024

 chñ tÞch uû ban nh©n d©n x· v¨n héi

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh số: 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn; 

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 động của thôn, tổ dân phố; 
Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi. bổ sung một số 
điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của bộ nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu 
dân cư;

Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của UBND 
tỉnh Hải Dương về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt 
động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; mức khoán kinh phí hoạt động của 
tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Thực hiện Thông báo số 167/UBND-NV ngày 14/3/2022 của UBND 
huyện Ninh Giang về việc thống nhất thời điểm bầu cử Trưởng thôn, Trưởng 
khu dân cư năm 2022;

Căn cứ vào biên bản bầu cử ngày 08/5/2022 của Tổ bầu cử thôn 2, xã 
Văn Hội;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng thống kê – Nội vụ xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê chuẩn chức danh Trưởng thôn, thôn 2, xã Văn Hội 
Nhiệm kỳ 2022-2024 đối với bà: Nguyễn Thị Tho. Sinh ngày 16 tháng 11 năm 
1964 Trình độ văn hoá: 7/10; chuyên môn: Không; LLCT: Sơ cấp

Nơi thường trú: Thôn 2, xã Văn Hội, Ninh Giang, Hải Dương. Giữ chức 
vụ Trưởng thôn 2 nhiệm kỳ 2022-2024. 



Điều 2. Bà: Nguyễn Thị Tho có trách nhiệm tổ chức và hoạt động của 
thôn theo quy đinh tạị Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của Trưởng thôn theo quy định. 

Chế độ chính sách được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định của 
HĐND tỉnh Hải Dương. Từ ngày 08 tháng 5 năm 2022.

Điều 3:  Công chức Văn phòng HĐND&UBND  xã, Kế toán ngân sách 
xã, các ngành có liên quan và bà Nguyễn Thị Tho chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

N¬i nhËn:   
-Thường trực Đảng ủy;
-Thường trực HĐND; 
-Thường trực UBMTTQ xã;
-Như Điều 3;
-Lưu: VT.                
 

chñ tÞch

                    Dương Bá Đông
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