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QUYẾT ðỊNH
Về việc sáp nhập các thôn trên ñịa bàn huyện Phong ðiền
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của tổ dân phố, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31
tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ
dân phố;
Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về việc sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh;
Xét ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1554/TTr-SNV ngày 21 tháng 12
năm 2018 về việc sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sáp nhập các thôn trên ñịa bàn xã ðiền Môn, huyện Phong ðiền như sau:
Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có của thôn
Vĩnh Xương 1 và thôn Vĩnh Xương 2 ñể thành lập thôn Vĩnh Xương.
Sau khi sáp nhập, xã ðiền Môn có 03 thôn, gồm: Kế Môn 1, Kế Môn 2 và
Vĩnh Xương; huyện Phong ðiền có 135 thôn, tổ dân phố (gồm 06 tổ dân phố, 129 thôn).
ðiều 2. Ranh giới, dân số, quy mô số hộ gia ñình, diện tích tự nhiên của thôn
sau khi sáp nhập thống nhất theo ðề án của UBND xã ðiền Môn và Tờ trình của
UBND huyện Phong ðiền.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết ñịnh trước ñây
trái với nội dung của Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ðiền Môn và Thủ trưởng
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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