
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN MỸ LỘC 
  

Số:             /UBND-NV 
V/v rà soát, phân loại thôn (xóm), tổ 

dân phố trên địa bàn huyện Mỹ Lộc 

sau sáp nhập. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Mỹ Lộc, ngày       tháng  3  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Công an huyện Mỹ Lộc; 

- Chi cục thống kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc. 

 

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. UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu: 

1. Phòng Nội vụ 

a. Chủ trì phối hợp với Chi cục thống kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc và Công an 

huyện tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị phân loại thôn (xóm), tổ dân phố của UBND 

các xã, thị trấn sau sáp nhập; 

b. Sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ, tham mưu cho Chủ tịch UBND 

huyện quyết định phân loại thôn (xóm), tổ dân phố theo địa bàn từng xã, thị trấn sau 

sáp nhập. 

2. Chi cục Thống kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc và Công an huyện phối hợp với 

Phòng Nội vụ huyện thẩm định hồ sơ đề nghị phân loại thôn (xóm), tổ dân phố của 

UBND các xã, thị trấn sau sáp nhập. 

3. Thời gian thẩm định hồ sơ vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 31/03/2022 (thứ năm) 

UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện 

nghiêm nội dung Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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