04

CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 30-01-2019

quyết định cử Trưởng ấp lâm thời điều hành hoạt động của ấp cho đến khi cử tri đại
diện hộ gia đình trong ấp bầu được Trưởng ấp trong thời hạn không quá 06 (sáu) tháng
kể từ ngày ban hành Quyết định cử Trưởng ấp lâm thời.
4. Thực hiện sáp nhập các ấp phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa
phương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của
chính quyền cấp xã”.
2. Điều 10 được sửa đổi, như sau:
“Điều 10. Tiêu chuẩn Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp
Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp thực hiện theo quy định tại Điều 11 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. Ngoài ra, đối với Trưởng ấp phải là Đảng viên”.
3. Điều 20 được sửa đổi, như sau:
“Điều 20. Chế độ, chính sách
Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp được hưởng mức phụ cấp hàng tháng do Hội đồng
nhân dân thành phố quyết định”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019; bãi bỏ
Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực ban hành kèm theo Quyết định
số 01/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
Cần Thơ.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ
quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường,
thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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