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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

________________ 
 

Số: 220/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

 

Hưng Yên, ngày 10  tháng 7 năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc sáp nhập thôn để thành lập thôn mới của 

xã Hưng Long và xã Dương Quang thuộc thị xã Mỹ Hào 
_______________________________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 
17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp 
lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và 
kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua việc sáp nhập thôn để thành lập thôn mới của xã Hưng 
Long và xã Dương Quang thuộc thị xã Mỹ Hào, cụ thể như sau: 

1. Xã Hưng Long: Sáp nhập thôn Tân Hưng với thôn Đống Thanh, để 
thành lập thôn mới Đống Thanh. Sau khi sáp nhập thôn để thành lập thôn mới, 
xã Hưng Long còn 05 thôn, gồm: Phú Sơn, Đống Thanh, Lạc Dục,Vinh Quang 
và Thuần Xuyên. 

2. Xã Dương Quang: Sáp nhập thôn Vinh Xá với thôn Lê Xá, để thành lập 
thôn mới Lê Xá. Sau khi sáp nhập thôn để thành lập thôn mới, xã Dương Quang 
còn 07 thôn, gồm: Phú Hữu, Lê Xá, Vũ Xá, Mão Chinh, Bùi Bồng, Dương Xá 
và Hiển Dương. 

Điều 2. Quá trình sáp nhập thôn phải bảo đảm chặt chẽ theo hướng dẫn về 
tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; thực hiện đồng bộ, thống nhất với 
kiện toàn, sắp xếp lại chi bộ, trưởng thôn, phó trưởng thôn (nếu có), ban công 
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tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn bảo đảm giữ vững an ninh 
chính trị, ổn định tình hình địa phương, cơ sở. 

Thực hiện bố trí, sắp xếp và giải quyết các chế độ, chính sách đối với 
người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau khi sáp nhập theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị quyết này. 

2. 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 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ Chín 
thông qua ngày 10/7/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Tuyên  
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