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ỦY BAN NHÂN DÂN 

   PHƯỜNG TRẦN PHÚ 

 

  Số:       /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Phường Trần Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2020 

 
         TỜ TRÌNH 

Về việc xin thẩm định và phê duyệt Quy ước 

 

  

   Năm 2019  phường Trần Phú đã tiến hành sáp nhập các Tổ dân phố từ 9 Tổ dân  

nhập thành 7 Tổ, theo đó Tổ dân phố 5,6 sáp nhập thành Tổ 6;  một phần Tổ dân phố 7 

sáp nhập về Tổ 4, một phần sáp nhập về Tổ dân phố 8.  Vì vậy Quy ước của các Tổ 

dân phố có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. 

Ủy ban nhân dân  phường Trần Phú đã xây dựng kế hoạch triển khai và hướng 

dẫn, chỉ đạo các Tổ dân phố có sự sáp nhập sửa đổi, bổ sung, thay thế các bản Quy ước 

đã ban hành năm 2017. Đến nay, các Tổ dân phố 4,6,8 đã lấy ý kiến đóng góp vào Quy 

ước năm 2020 mới soạn thảo theo hướng dẫn của cấp trên.   

   Để đảm bảo quy trình xây dựng Quy ước theo đúng quy định của pháp luật, 

UBND phường Trần Phú kính trình UBND Thành phố, các phòng chuyên môn thành 

phố thẩm định và phê duyệt Quy ước năm 2020 của các Tổ dân phố 4,6,8 trên địa bàn 

phường./. 

Nơi nhận: 
-  UBND Thành phố; 

- Phòng VHTT; 

- Phòng Tư pháp; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; 

- Chủ tịch UBMTTQ; 

- Công chức VHXH, Tư pháp hộ tịch; 

-  Lưu VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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 Nguyễn Thế Anh 
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