
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 

 

Số: 141/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Hà, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận Tổ hòa giải cơ sở tổ dân phố 02  
 
[ 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Hòa giải cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 “Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải cơ sở”; 

Theo Biên bản họp ngày 25/8/2022 của Tổ dân phố 02 và xét đề nghị của 

công chức Tư pháp phường, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận  Tổ hòa giải cơ sở tổ dân phố 02, phường Bắc Hà gồm các 

ông , bà có tên sau:  

1. Ông: Nguyễn Hữu Long         - Tổ trưởng tổ hòa giải 

2. Ông: Bùi Đông Phương          - Tổ viên  

3. Ông: Nguyễn Huy Trì             - Tổ viên 

4. Ông: Dương Xuân Hoan         - Tổ viên  

5. Bà: Phan Thị Bích Nghĩa        - Tổ viên 

Điều 2. Tổ hòa giải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phạm vi hòa giải quy 

định tại Luật hòa giải cơ sở năm 2013 và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP. Tổ chức 

hòa giải theo thẩm quyền khi có vụ việc phát sinh trên địa bàn, hạn chế vi phạm 

pháp luật nhằm góp phần giữ gìn đoàn kết nội bộ Nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn 

xã hội trong cộng đồng dân cư.  
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

77/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND phường Bắc Hà. 

Văn phòng HĐND-UBND, Tư pháp phường, các ban ngành đoàn thể liên 

quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Phòng Tư pháp Thành phố (B/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND; 

- UBMTTQ phường; 

- LĐCB Tổ dân phố 02; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

               Nguyễn Đức Hải 
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