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QUYẾT ĐỊNH
Quy định một số nội dung về tổ chức và hoạt động 

của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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 2007cuar 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQLT- CP- UBTUMTTQVN ngày 09 tháng 8 

năm 2008 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng 
dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư  số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn; tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư  số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 
31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 
thôn; tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố ban hành quy định vè số lượng, chức danh, chế độ, chính 
sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc; tổ dân 
phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
           Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số1846  /TTr-SNV ngày 25 
tháng 6năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Nhiệm kỳ của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn và tổ phó tổ dân phố, phó 
trưởng thôn.
         
       1.Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn có nhiệm kỳ là 2,5 năm (hai năm rưỡi)
         
         2. Nhiệm kỳ của tổ phó tổ dân phố, phó trưởng thôn thực hiện theo nhiệm kỳ tổ 
trưởng tổ dân phố, trưởng thôn
     
      Điều 2. Thời điểm tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn 



      Trong thời gian không quá 02 (hai) tháng trước ngày kết thúc nhiệm kỳ tổ trưởng 
tổ dân phố, trưởng thôn, Ủy ban nhân dân phường, xã phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tiến hành bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, 
trưởng thôn  nhiệm kỳ mới theo quy định. Trường hợp cần thiết phải kéo dài bầu cử thì 
Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thời điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tế
      
       Điều 3. Hiệu lực thi hành
       1.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020.
        2. Thay thế Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của 
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, 
thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế 
tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 
kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng và bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21 
tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức danh, chế độ, chính 
sách đối với người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã và công an viên 
thường trực tại xã.

     Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn  Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 
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