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QUYẾ    NH 

Sửa đổi, bổ su g m t số điều của Quy c ế tổ c ức,    t đ  g 

và   â     i t ô  (xóm), tổ dâ    ố trê  địa bà  tỉ   Nam  ị  ,  

ba   à   kèm t e  Quyết đị   số 10/2020/Q -UBND  gày 09/4/2020  

của Ủy ba    â  dâ  tỉ   Nam  ị   

ỦY BAN NHÂN DÂN   NH NA    NH 

Căn cứ Luật Tổ chức c ín  qu ền đ   p ươn  n    19/6/2015; Luật sử  đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức C ín  p ủ v  Luật Tổ chức c ín  qu ền đ a 

p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019; 

Căn cứ      đ n  số 92/2009/  -CP n    22/10/2009 củ  C ín  p ủ qu  

đ n  c ức d n   số lượn   một số c ế độ  c ín  s c  đối với c n bộ  côn  c ức ở 

xã  p ườn   t   trấn v  n ữn  n ười  oạt độn  k ôn  c u ên tr c  ở cấp xã; 

Căn cứ      đ n  số 34/2019/  -CP n    24/4/2019 củ  C ín  p ủ sử  

đổi  bổ sun  một số qu  đ n  về c n bộ  côn  c ức cấp xã v  n ười  oạt độn  

k ôn  c u ên tr c  ở cấp xã  ở t ôn  tổ dân p ố; 

Căn cứ T ôn  tư số 13/2019/TT-B V n    06/11/2019 củ  Bộ trưởn  Bộ 

 ội vụ  ướn  dẫn một số qu  đ n  về c n bộ  côn  c ức cấp xã v  n ười  oạt 

độn  k ôn  c u ên tr c  ở cấp xã  ở t ôn  tổ dân p ố; 

Căn cứ T ôn  tư số 04/2012/TT-BNV n    31/8/2012 củ  Bộ trưởn  Bộ  ội 

vụ  ướn  dẫn về tổ c ức v   oạt độn  củ  t ôn  tổ dân p ố; T ôn  tư số 

14/2018/TT-B V n    03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sử  đổi, bổ sung một 

số điều củ  T ôn  tư số 04/2012/TT-B V n    31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ  ướn  dẫn về tổ c ức v   oạt độn  củ  t ôn  tổ dân p ố; T ôn  tư số 

05/2022/TT-B V n    23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sử  đổi, bổ sung một 

số điều củ  T ôn  tư số 04/2012/TT-BNV n    31/8/2012 củ  Bộ trưởn  Bộ  ội 

vụ  ướn  dẫn về tổ c ức v   oạt độn  củ  t ôn  tổ dân p ố; 

T eo đề n    củ  Gi m đốc Sở  ội vụ tại Tờ trìn  số 2577/TTr-SNV n    

12/12/2022 về việc b n   n  Qu ết đ n  sử  đổi  bổ sun  một số điều củ  Qu  c ế 

tổ c ức   oạt độn  v  p ân loại t ôn (xóm)  tổ dân p ố trên đ   b n tỉn    m 

  n , b n   n  kèm t eo Qu ết đ n  số 10/2020/Q -UB D n    09/4/2020 củ  

Ủ  b n n ân dân tỉn    m   n  v  củ  Gi m đốc Sở Tư p  p tại B o c o t ẩm 

đ n  số 1733/BC-STP  n    12/12/2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
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QUYẾ    NH: 

 iều 1. Sửa đổi, bổ su g m t số điều của Quy c ế tổ c ức,    t đ  g và 

  â     i t ô  (xóm), tổ dâ    ố trê  địa bà  tỉ   Nam  ị  , ba   à   kèm 

t e  Quyết đị   số 10/2020/Q -UBND  gày 09/4/2020 của Ủy ba    â  dâ  

tỉ   Nam  ịnh 

1.  ửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5, Điều 8 như sau: 

“3. Đề án thành lập thôn mới, tổ dân ph  mới nếu được trên 50% s  cử tri 

hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân ph  mới 

tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý 

kiến cử tri), trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong 

thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hồ 

sơ bao gồm: 

a) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã về việc đề nghị thành lập thôn mới, tổ 

dân ph  mới; 

b) Đề án thành lập thôn mới, tổ dân ph  mới; 

c) Biên bản lấy ý kiến và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã. 

Trường hợp Đề án chưa được trên 50% s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 

đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân ph  mới tán thành thì Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không được trên 50% s  cử tri 

hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì trong thời hạn năm ngày làm việc kể 

từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

4. Kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập thôn mới, tổ dân ph  mới 

Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Uỷ 

ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm 

theo 02 bộ hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân ph  mới của Uỷ ban nhân dân cấp xã) 

gửi  ở Nội vụ để thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. Hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

b) Hồ sơ của cấp xã đề nghị thành lập thôn mới, tổ dân ph  mới trình Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ 

của UBND cấp huyện;  ở Nội vụ chủ trì, ph i hợp với các cơ quan liên quan thẩm 

định hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh để trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân ph  mới.” 
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2.  ửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“ iều 9. Quy trì   và  ồ sơ sá      , giải t ể, đặt tê , đổi tê  t ô , tổ 

dâ    ố 

Quy trình và hồ sơ sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân ph  thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư s  05/2022/TT-BNV ngày 

23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư s  

04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức 

và hoạt động của thôn, tổ dân ph .” 

3.  ửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 5, Điều 11 như sau: 

“3. Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân ph  hiện có nếu được trên 50% 

s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư 

tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý 

kiến cử tri) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong 

thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(qua Phòng Nội vụ), gồm: 

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp xã; 

c) Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân ph ; 

d) Biên bản lấy ý kiến cử tri. 

Trường hợp Đề án chưa được trên 50% s  cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 

đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp 

xã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không được trên 50% s  cử tri hoặc cử tri 

đại diện hộ gia đình tán thành thì trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày có 

biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem xét, quyết định.” 

“5. Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do 

Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 

xem xét, thông qua và giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 

quyết định việc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân ph  hiện có.” 

4.  ửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“ iều 12. P â     i t ô , tổ dâ    ố 

1. Tiêu chí phân loại thôn, tổ dân ph  là s  hộ gia đình đăng ký thường trú và 

tạm trú thường xuyên thuộc địa bàn thôn, tổ dân ph  và các yếu t  đặc thù của địa 

phương. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2018-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-04-2012-tt-bnv-to-chuc-va-hoat-dong-to-dan-pho-402160.aspx
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2. Thôn, tổ dân ph  được phân làm 02 (hai) loại, theo quy mô s  hộ gia đình 

và yếu t  đặc thù của địa phương như sau: 

a) Loại 1: Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.  

b) Loại 2: Tổ dân ph ; thôn có dưới 350 hộ gia đình. 

 iều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023. 

 iều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c các  ở: Nội vụ, 

Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph ; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ;  

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Qu c hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh;  

- HĐND các huyện, thành ph ; 

- Như Điều 3; 

- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

  . ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ   CH 

 

 

 

 

 

P  m  ì   Ng ị 
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