UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHỐ CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 205/QĐ-UBND

Phố Châu, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thành phần Tổ hòa giải Tổ dân phố 2
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sở;
Căn cứ vào Biên bản họp mở rộng Chi ủy chi bộ Tổ dân phố 2 ngày
10/6/2022;
Theo đề nghị của Công chức Tư pháp, sau khi thống nhất với UBMTTQ thị
trấn và các ban ngành liên quan.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các ông (bà) có tên sau là thành viên của Tổ hòa giải Tổ
dân phố 2:
1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổ trưởng tổ dân phố 2: Tổ trưởng;
2. Bà Hồ Thị Hiền, BTCB-Trưởng ban MT TDP2: Thành viên;
3. Ông Thái Thanh Hải, Bảo vệ Tổ dân phố 2: Thành viên;
4. Ông Trần Thanh Hải, Chi hội trưởng HND TDP2: Thành viên;
5. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư chi đoàn TDP2: Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Loan, CHTPN TDP2: Thành viên;
7. Ông Nguyễn Đình Hanh, Đại diện tổ liên gia: Thành viên.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ hoà giải:
- Là tổ chức tự quản ở tổ dân phố dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi uỷ chi
bộ và chịu sự quản lý, điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ hoà giải của UBND
thị trấn Phố Châu;
- Hoà giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật xảy ra
trong nội bộ Nhân dân mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị
xử lý vi phạm hành chính, góp phần làm giảm việc khiếu nại, khiếu kiện từ cơ

2
sở và hạn chế việc ban hành các quyết định hành chính của các cơ quan hành
chính nhà nước, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các bên tranh chấp đạt được thoả
thuận tự nguyện với nhau;
- Thông qua công tác hoà giải nhằm giáo dục vận động Nhân dân chấp hành
đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa
phương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết
định số 204/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2021 của UBND thị trấn Phố
Châu về việc công nhận thành phần Tổ hòa giải tổ dân phố.
Văn phòng thị trấn, Công chức Tư pháp thị trấn, các ban ngành liên quan,
Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố
2 và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT, TP.

Phan Xuân Định

