
THÀNH PHỐ Hổ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 Độc lập-Tựdo-Hạnh phúc 

Số : -51.93./2002/QĐ-ƯB Quận 5, ngày .05... tháng .1.2.... năm 2002 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ và quyền hạn 

của Tổ phó Tô dân phô phụ trách công tác thanh niên 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 
21/6/1994; 

- Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-QU ngày 12/4/2002 của Quận ủy quận 5 
về việc lãnh đạo thực hiện một số nội dung về công tác thanh niên và Công 
văn số 101/CV-QƯ ngày 16/8/2002 của Quận ủy về việc triển khai thực hiện 
công tác quản lý Nhà nước về thanh niên trên địa bàn dân cư; 

- Căn cứ Quy chế số 130/TCCQ ngày 16/3/1993 của Ban Tổ chức 
chính quyền thành phố về tổ chức và hoạt động của Tổ dân phố; 

- Để Tổ dân phố phát huy chức năng, nhiệm vụ góp phần tích cực 
cho ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; 

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 5; 

QUYẾT - ĐỊNH 

Điều 1 : Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời về 
nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ phó Tổ dân phô phụ trách công 
tác thanh niên". 

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điểu 3 : Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tổ chức chính 
quyền, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân 15 phường quận 5 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ̂  
K/T CHỦ TỊCH 

Nơi nhận : 
- Như Điều 3 
- TTQU - TT.HĐND - TTUB/Q.5 
- Ban TCQU/Q.5 
- Ban DVQU/Q.5 
- VPQƯ - VPƯB/Q.5 
- Các ben ngành, đoàn thể/Q.5 
- Lưu 

^TCCQ ế45b) 

HO CHU TICH 

Công Luận 





THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI 
Về nhiệm vụ và quyền hạn 

của Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số51.93.120021QĐ-UB ngày 05../.12/2002 
của Uy ban nhân dân -quận 5) 

Để Tổ dân phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần tích cực 
cho ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên, 
chăm lo phát huy nguồn lực của thanh niên, giúp cho thanh niên thực hiện tốt 
quyền và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. ủy ban nhân dân quận 5 ban hành 
quy định tạm thời về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ phó Tổ 
dân phố phụ trách công tác thanh niên như sau : 

ỊL Cơ CẨU TỔ CHỨC : 

1. Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên là thành viên 
Ban điều hành Tổ dân phố do Chủ tịch ủy ban nhân dân phường ra quyết định 
công nhận. 

2. Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên có độ tuổi từ 18 
đến 35 tuổi, là người có uy tín, nhiệt tình công tầc, có khả năng quản lý tập 
hơp thanh niên. 

3. Nhiệm kỳ công tác của Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác 
thanh niên theo nhiệm kỳ của Ban điều hành Tổ dân phố. 

II/. NHIÊM VU : 

1. Nắm tình hình thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 35 (cả thường 
trú lẫn tạm trú), về tình trạng cư trú (di biến động), việc học tập và lao động 
của thanh niên ở nhà trường và nơi làm việc, trong đó đặc biệt là kết quả học 
tập và rèn luyện đạo đức của thanh niên trọng nhà trường (mỗi học kỳ yà năm 
học có kết hợp trao đổi thông tin với nhà trường), nắm tình hình chăm lo học 
nghề, việc làm và tâm tư nguyện vọng của thanh niên trong Tổ dân phố. 

1 



2Ế Trên cơ sở nắm tình hình thanh niên, tham mưu đề xuất với Tổ 
dân phố và ủy ban nhân dân phường những vấn đề có liên quan đến việc phát 
triển các mặt của thanh niên, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng và pháp luật 
cho thanh niên,hạn chế các mặt tiêu cực tác động với thanh niên như : ma túy , 
mại dâm, tội phạm... 

3. Giúp cho Tổ dân phố và ủy ban nhân dân phường xây dựng kế 
hoạch nội dung hoạt động để thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ ở địa bàn như : 
giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tham gia các phong trào văn hóa -
thể dục thể thao, thực hiện tốt công tác xã hội, đoàn kết với thanh niên và 
nhân dân nơi cư trú theo truyền thống tình làng nghĩa xóm nhằm phát huy vai 
trò nòng cốt, xung kích của thanh niên. 

4. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường tạo điều kiện cho 
thanh niên tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. 

5. Cùng với Ban điều hành Tổ dân phố xây dựng Tổ dân phố an 
toàn, văn minh, sạch đẹp. Vận động mọi người, mọi nhà thực hiện Quy ước Tổ 
dân phố. 

III/. QUYỂN VÀ TRÁCH NHIÊM : 

1/. Quyền : Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác công tác thanh 
niên được hưởng các quyền như sau : 

+ Được tạo điều kiện học tập chính trị, văn hóa. 

+ Chăm lo về nghề nghiệp, việc làm, bố trí công tác phù hợp với 
năng lực và tạo điều kiện phát triển sau này. 

+ Được hưởng các chính sách chế độ và động viên khen thưởng 
thành tích như các thành viên Ban điều hành Tổ dân phố. 

+ Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên được chăm lo 
phát triển về chính trị và tài năng, là nguồn của cấp ủy, chính quyền và các 
đoàn thể để đào tạo, bổi dưỡng, cung cấp và bổ sung cho hệ thống chính trị 
của địa phương. 

2/. Trách nhiêm : 

+ Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên có trách nhiệm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc các quy định của 
ủy ban nhân dân phường như : báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm 
và đột xuất về tình hình thanh niên theo biễu mẫu quy định. 
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+ Phối hợp giữa địa phương với nhà trường và nơi làm việc để nắm 
tình hình thanh niên, tham mưu đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương 
những vấn đề về thanh niên ở Tổ dân phố. 

IV/. Mổl QUAN HẺ LẢM VĨẺC : 

Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên và Ban điều hành 
Tổ dân phố chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy cơ sở. Đối với các ban ngành, 
đoàn thể có mối quan hệ làm việc như sau : 

1/. Với Úy ban nhân dân phường : 

Tổ phó phụ trách công tác thanh niên chịu sự chỉ đạo trực tiếp của 
ủy ban nhân dân phường và thực hiện các chế độ báo cáo cho ủy ban nhân 
dân phường theo quy định. 

2/ễ Vđi các đoàn thể : 

Phối hợp với các đoàn thể ở Khu dân cư và phường để nắm tình hình 
thanh niên, vận động thanh niên tham gia vào các phong trào của các đoàn thể 
giúp cho thanh niên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Qua 
các phong trào xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh niên ở Tổ dân phố. 

3/. Với công an phường và phường dối : 

Phối hợp với công an phường và phường đội để nắm tình hình thanh 
niên, vận động thanh niên tham gia vào Đội thanh niên xung kích giữ gìn an 
ninh trật tự ở địa bàn dân cư, tham gia lực lượng dân quân và thực hiện nghĩa 
vụ quân sự theo luật định. 

4/. Với Khu dân cư : 

Phối hợp với Khu dân cư vận động thanh niên tham gia xây dựng 
gia đình văn hóa, khu phố văn hóa ở địa bàn Khu dân cư. 

Để thực tốt mối quan hệ làm việc đã nêu trên, các ban ngành, đoàn 
thể phường và Khu dân cư phải có trách nhiệm phối hợp, hổ trợ và giúp cho 
Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

3 



V/. Tổ CHỨC THƯC HIÊN : 

ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm triển khai và tổ chức 
thực hiện quy định này, hàng năm có tổng kết đánh giá và khen thưởng những 
cá nhân thực hiện tốt. Các ban ngành, đoàn thể có trách nhiệm hổ trợ ủy ban 
nhân dân phường trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Quy định này được thông qua Ban Thường vụ quận ủy ngày 
28/11/2002 và ủy ban nhân dân quận ký ban hành có giá trị thực hiện trong hệ 
thống chính trị ở quận 5. 

Trong quá trình thực hiện sẽ sơ kết rút kinh nghiệm để sửa đổi, bổ 
sung hoàn chỉnh. 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 50£ 
K/T CHỦ TỊCH 
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