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NGHỊ QUYẾT
Về sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn,

khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 
trưởng 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 trưởng Bộ 
Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; Thông 
tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV;

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn, 
khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội 
đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập 16 thôn, khu dân cư (gồm: 14 thôn, 02 khu dân cư) trên 
cơ sở sắp xếp, sáp nhập 02 thôn, chia tách 06 thôn, thành lập mới 02 khu dân cư 
tại huyện Thanh Hà, huyện Gia Lộc, thị xã Kinh Môn và thành phố Hải Dương.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
Sau khi sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn, khu dân 

cư, toàn tỉnh có 1.342 thôn, khu dân cư (gồm: 902 thôn, 440 khu dân cư), tăng 
06 thôn và 02 khu dân cư so với trước khi sắp xếp. Số lượng các thôn, khu dân 
cư tại huyện Thanh Hà, huyện Gia Lộc, thị xã Kinh Môn và thành phố Hải 
Dương thay đổi như sau:

- Huyện Thanh Hà có 91 thôn, khu dân cư (gồm: 82 thôn, 09 khu dân cư), 
tăng 02 thôn.
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- Huyện Gia Lộc có 106 thôn, khu dân cư (gồm: 95 thôn, 11 khu dân cư), 
tăng 02 thôn.

- Thị xã Kinh Môn có 112 thôn, khu dân cư (gồm: 41 thôn, 71 khu dân 
cư), giảm 01 thôn.

- Thành phố Hải Dương có 214 thôn, khu dân cư (gồm: 31 thôn, 183 khu 
dân cư), tăng 03 thôn và 02 khu dân cư.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, 
kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022./.

 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT ĐĐBQH và HĐND tỉnh,
Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ngọc Bích

(Để báo cáo)
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