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NGHỊ QUYẾT 

Về việc sáp nhập khu phố 2 vào khu phố 1 

 phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG  

KHÓA IX -  KỲ HỌP THỨ 15 

 

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

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; 

Xét Tờ trình số 2926/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sáp nhập khu phố 1 và khu phố 2 để thành lập khu phố 1 thuộc 

phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 02 

tháng 7 năm 2020 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sáp nhập khu phố 2 vào khu phố 1, phường Uyên Hưng, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi sáp nhập, khu phố 1 có diện tích tự nhiên, số nhân 

khẩu, số hộ gia đình và địa giới hành chính như sau:  

1. Diện tích tự nhiên: 43,4 ha. 

2. Số nhân khẩu: 1.500 người. 

3. Số hộ gia đình: 366 hộ. 

4. Địa giới hành chính:  

a) Phía Đông giáp khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương. 

b) Phía Tây giáp khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

c) Phía Nam giáp sông Đồng Nai. 

d) Phía Bắc giáp khu phố 3, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
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Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện 

Nghị quyết này, chỉ đạo các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho 

công dân thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi giấy tờ có liên quan do sáp 

nhập khu phố. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 

15 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; 

- Phòng: TH, HCTCQT;  
- Website, Báo, Đài PT-TH Bình Dương; 
- Lưu: VT, Trg. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Văn Minh 
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