
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

Số:           /QĐ-UBND 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Mỹ Lộc, ngày        tháng  4   năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân loại thôn (xóm), tổ dân phố 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC 
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TTBNV ngày 

03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-

BNV; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ 

trợ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm) tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Công văn số 700/SNV-XDCQ ngày 07/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam 

Định về việc phân loại thôn (xóm), tổ dân phố; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện Mỹ Lộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân loại 95 thôn (xóm), tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện như sau: 

Loại I: 36 thôn (xóm), tổ dân phố  

Loại II: 59 thôn (xóm), tổ dân phố. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ 

quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, NV.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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