
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 49/TTr-UBND 
 

Bắc Hà, ngày 22 tháng 4 năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị công nhận Chính trị viên phường Bắc Hà 

 
   

 Kính gửi: 

- UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh; 

 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009 (đã được 

thay thế bởi Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019);  

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ hướng 

dẫn một số điều của Luật dân quân tự vệ (được thay thế bởi Nghị định số 

72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ); 

Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ Quốc phòng 

hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP 

ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Dân quân tự vệ (đã hết hiệu lực). 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải được Thành ủy Hà Tĩnh chuẩn y giữ chức vụ 

Bí thư Đảng ủy từ tháng 9/2009. Từ đó đến nay đồng chí vẫn giữ chức vụ Bí thư 

Đảng ủy phường qua các nhiệm kỳ và đảm nhận, thực hiện các chức trách, nhiệm 

vụ của Chính trị viên, được nhận phụ cấp Chính trị viên hàng tháng do địa phương 

chi trả. Tuy nhiên, đồng chí chưa có Quyết định được công nhận Chính trị viên. 

Căn cứ điểm b, khoản 2, điều 14 Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 

01/7/2010 của Bộ Quốc phòng; điểm b, khoản 1, điều 20 Luật Dân quân tự vệ số 

48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 quy định: Chính trị viên do Bí thư Đảng ủy cấp xã 

đảm nhiệm. 

Vậy UBND phường Bắc Hà lập Tờ trình kính đề nghị UBND thành phố, 

Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh xem xét, công nhận Chính trị viên đối với 

đồng chí Nguyễn Thanh Hải từ tháng 9/2009 đến nay./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VT VP. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Hải 
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