
 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh; nội dung thứ 5 thuộc 

Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 15/TTr-SNV ngày 13    

tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển 

chọn và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của 

UBND tỉnh; nội dung thứ 5 thuộc Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND 

tỉnh ban hành quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc 

Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và 

bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

05/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh, như sau: 

“1. Là công dân Việt Nam thường trú tại địa phương; có tinh thần yêu 

nước, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đường 

lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 

2. Sửa đổi nội dung thứ 5 thuộc Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND, như sau: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
––––––––– 

 

Số:         /2023/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Bắc Giang, ngày     tháng 01 năm 2023 
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“- Nơi thường trú:” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chánh 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023./. 

 
Nơi nhận:                                                                           
- Như Điều 3; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; 

- UB MTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: 

+ LĐVP, các phòng, đơn vị; 

+ Cổng TTĐT tỉnh; 
+ Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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