
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-NC 
V/v thực hiện Quyết định số 

1556/QĐ-UBND ngày 26/10/2022  
của UBND tỉnh Tuyên Quang 

          Chiêm Hóa, ngày       tháng 11 năm 2022 

Kính gửi:  
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh phân loại thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn có thôn, tổ dân phố điều chỉnh phân loại, có trách nhiệm phổ biến, tổ 

chức thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2022). 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện 

nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại mục 1 Văn bản này; tham mưu, đề 

xuất những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện; tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực 

hiện theo quy định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tổ chức Huyện ủy; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Đảng ủy; HĐND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 

 
 

Nguyễn Tiến Dũng 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày       tháng 10 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh phân loại thôn, tổ dân phố  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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

đổi, bổ sung 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 (được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ); 

Căn cứ Quyết định số 9565/QĐ-BCA-V05 ngày 24/11/2021; Quyết 

định số 3503/QĐ-BCA ngày 23/5/2022 của Bộ Công an về việc đưa ra khỏi 

danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; 

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, 

xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 338/TTr-SNV ngày 

21/10/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh phân loại đối với 47 thôn, tổ dân phố (27 thôn, 20 

tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau: 

- Điều chỉnh phân loại 07 thôn, 04 tổ dân phố sang loại 1. 

- Điều chỉnh phân loại 08 thôn, 13 tổ dân phố sang loại 2. 

- Điều chỉnh phân loại 12 thôn, 03 tổ dân phố sang loại 3. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Sở Nội vụ; 
- Sở Tài chính; 
- Huyện ủy, Thành ủy; 
- Như Điều 2;                                                 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  
- TP Nội chính; 
- Lưu: VT, NC (Thg).    

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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