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XÃ THẠCH HẠ 

 

Số:   134 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thạch Hạ, ngày 22 tháng 6 năm 2020 

  

                                                             QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công nhận kết quả bầu cử thôn trưởng Minh Yên, xã Thạch Hạ 

Nhiệm kỳ 2020 - 2022  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
 

Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư sô 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc 

hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

Hà Tĩnh;  

 Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 06/5/2020 của UBND xã Thạch Hạ 

về việc bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022; 

Căn cứ biên bản bầu cử thôn trưởng Minh Yên ngày 20/6/2020; 

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận Ông Nguyễn Văn Hân - Giữ chức vụ thôn trưởng Minh Yên 

kể từ ngày 22/6/2020 

Điều 2:  Ông Nguyễn Văn Hân có nhiệm vụ:  

Điều hành và tổ chức thực hiện mọi hoạt động của thôn dưới sự chỉ đạo của 

UBND xã, giám sát của cấp ủy, chi bộ. 

Mọi chế độ phụ cấp được hưởng theo quy định hiện hành. 

       Cấp ủy, chị bộ Tân An II chỉ đạo công tác bàn giao thôn trưởng từ Ông Võ Viết 

Quang và báo cáo về UBND xã trước ngày  28/6/2020. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND – UBND; Kế toán ngân sách; các tổ chức, cá nhân có liên 

quan; cấp ủy, chi bộ Tân An II và Ông Nguyễn Văn Hân chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy; 

- HĐND;          Báo cáo 

- UBMTTQ; 

- Như điều 3; 

- Lưu VPUB. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sông Hàn 
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