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NGHỊ QUYẾT 

Về việc sáp nhập khu phố Phú Tân và ấp Sóc Du 

thuộc phường An Lộc, thị xã Bình Long 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NĂM 

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 

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

Căn cứ 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 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; 

Căn cứ Thông tư số 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 của Bộ Nội vụ Hướng 

dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ 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 ngày 31 tháng 8 năm 2012; 

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND-PC ngày 20 tháng 6 năm 

2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sáp nhập khu phố Phú Tân và ấp Sóc Du thuộc phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, cụ thể như sau: 

Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của tổ 5, tổ 6 thuộc 

khu phố Phú Tân vào ấp Sóc Du (ấp liền kề), lấy tên là tổ 4, tổ 5 và giữ nguyên 

tên gọi là ấp Sóc Du. 

Dự thảo Nghị quyết đã 

được tiếp thu ý kiến của 
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Ấp Sóc Du sau khi sáp nhập có diện tích khoảng 189,24ha, 225 hộ gia 

đình, 881 nhân khẩu, 05 tổ an ninh nhân dân, gồm: tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5 

(tăng 2 tổ so với hiện nay), cụ thể như sau: 

- Tổ 1 có diện tích tự nhiên khoảng 13,2ha; 64 hộ gia đình; 237 nhân 

khẩu. 

- Tổ 2 có diện tích tự nhiên khoảng 16,05ha; 78 hộ gia đình; 306 nhân 

khẩu. 

- Tổ 3 có diện tích tự nhiên khoảng 7,79ha; 38 hộ gia đình; 154 nhân 

khẩu. 

- Tổ 4 có diện tích tự nhiên khoảng 110,6ha; 33 hộ gia đình; 122 nhân 

khẩu (sáp nhập từ tổ 6, khu phố Phú Tân). 

- Tổ 5 có diện tích tự nhiên khoảng  41,6ha; 12 hộ gia đình, 62 nhân khẩu 

(sáp nhập từ tổ 5, khu phố Phú Tân). 

Sau khi sáp nhập, phường An Lộc có 08 khu phố gồm: Phú Trung, Phú 

Bình, Phú Cường, Phú Sơn, Phú An, Bình Tân, An Bình, Bình An và 01 ấp: Sóc 

Du (giảm 01 khu phố so với hiện nay). 

Tổng số thôn, ấp, khu phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

(sau khi sáp nhập) là 843 thôn, ấp, khu phố. Trong đó, thành phố Đồng Xoài: 52, 

thị xã Bình Long: 54, thị xã Phước Long: 42 và các huyện: Đồng Phú: 73, Chơn 

Thành: 70, Hớn Quản: 102, Lộc Ninh: 131, Bù Đốp: 52, Bù Gia Mập: 68, Phú 

Riềng: 82, Bù Đăng: 117 (giảm 01 thôn, ấp, khu phố so với thời điểm hiện nay). 

Điều 2. 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện; giao Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ năm         

thông qua ngày      tháng     năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng QH, Văn phòng CP; 

- Bộ Nội vụ; 

- TTTU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- HĐND, UBND thị xã Bình Long; 

- LĐVP, các phòng; 

- Lưu: VT. 

    CHỦ TỊCH 

  

 


