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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuyển các thôn thuộc thị trấn Chợ Lầu và thị trấn Lương Sơn,  

huyện Bắc Bình thành khu phố 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư 

số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Công văn số 1281/BNV-CQĐP ngày 28 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ Nội vụ về việc chuyển thôn thuộc thị trấn thành tổ dân phố; 

Theo đề nghị của UBND huyện Bắc Bình tại Công văn số 2893/UBND-

NC ngày 27 tháng 10 năm 2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 861/TTr-

SNV ngày 26 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển 02 thôn thuộc thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình và 02 

thôn thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình thành khu phố như sau: 

1. Chuyển 02 thôn thuộc thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình 

- Chuyển thôn Hòa Thuận thành khu phố Hòa Thuận. 

- Chuyển thôn Xuân Quang thành khu phố Xuân Quang. 

2. Chuyển 02 thôn thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình 

- Chuyển thôn Lương Bắc thành khu phố Lương Bắc. 

- Chuyển thôn Lương Đông thành khu phố Lương Đông. 

Điều 2. Giao UBND huyện Bắc Bình chịu trách nhiệm: 

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
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-09-2017-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-04-2012-tt-bnv-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-373112.aspx
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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1. Triển khai thực hiện nội dung Điều 1 Quyết định này, đảm bảo các 

khu phố mới đi vào hoạt động ổn định. 

2. Chỉ đạo thực hiện và tạo điều kiện chuyển đổi (không thu phí) các loại 

giấy tờ có liên quan cho tổ chức, cá nhân từ đơn vị cũ sang đơn vị mới. Việc 

chuyển đổi các loại giấy tờ cần phải được tiến hành thực hiện sau khi đưa các 

khu phố mới vào hoạt động và người dân có yêu cầu, công khai trên Trang 

thông tin điện tử và trụ sở UBND huyện, thị trấn và thông báo đến các khu phố 

để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.  

3. Chỉ đạo UBND thị trấn Chợ Lầu và thị trấn Lương Sơn phối hợp với 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân về mục đích, 

sự cần thiết của việc chuyển các thôn thuộc thị trấn thành khu phố. Có biện 

pháp để ổn định tổ chức, hoạt động của các khu phố; sắp xếp và bố trí các chức 

danh theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch 

UBND huyện Bắc Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                 
- Như Điều 4; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Ban thuộc Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- Đài PT-TH Bình Thuận; 

- Phòng Nội vụ huyện Bắc Bình; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC, SNV(Ba-10b).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Văn Đăng 
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