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Kỳ Phong, ngày 05  tháng  01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn nhiệm chức danh thôn trưởng thôn Đông Sơn  

 
CHỦ TỊCH UBND XÃ KỲ PHONG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn; 

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT- CP- UBTWMTTQVN 
ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam về hướng dẫn thi hành của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường thị 
trấn; 

Căn cứ Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị 

trấn, chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức bồi dưỡng đối với người 

trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ đơn xin nghỉ nhiệm vụ thôn trưởng của ông Trần Văn Dũng và xét 

đề nghị của Chi uỷ Chi bộ thôn Đông Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thôn trưởng thôn Đông Sơn đối với ông 

Trần Văn Dũng. 

Lý do bị miễn nhiệm: Xét đơn xin nghỉ thôi làm nhiệm vụ thôn trưởng do 

không tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ quản lý điều hành thôn thực hiện kế hoạch 

kinh tế – xã hội trong thời gian tới. 

Điều 2. Ông Trần Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao kịp thời các số liệu, 

sổ sách có liên quan cho Chi uỷ thôn Đông Sơn và ông Nguyễn Tiến Ngôn để 

tiếp tục quản lý và điều hành thôn thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội trong thời 

gian chưa cử được thôn trưởng. 

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

Các ông (bà) Văn phòng UBND xã, Ban Tài chính, ông Trần Văn Dũng, 

Chi uỷ và Nhân dân thôn Đông Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VP. UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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