
 

ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH AN GIANG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

  Số: 1089 /QĐ-UBND            An Giang, ngày  27  tháng  5  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ ấp thành khóm 

 thuộc thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 
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 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên 

địa bàn tỉnh An Giang; 

 Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tại Tờ trình số 1100/TTr-

UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 và ý kiến đề xuất Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 

trình số 785/TTr-SNV ngày 16  tháng 5  năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển đổi mô hình hoạt động từ ấp thành khóm thuộc thị trấn Chợ 

Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Điều 2. Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, thị trấn Chợ Mới có 04 khóm, 

gồm: khóm Thị, khóm Thị 1, khóm Thị 2 và khóm Long Hòa. 

Điều 3. Các thông tin liên quan đến giấy tờ, địa chỉ liên lạc trước đây, sau khi 

chuyển ấp thành khóm vẫn có giá trị pháp lý trong giao dịch; nếu chưa hết thời hạn 

theo quy định người dân vẫn được tiếp tục sử dụng, không phải điều chỉnh, thay 

đổi thông tin. 



 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;  

- TT. TU, TT. HĐND tỉnh; 

- BTT. UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh;                                                          

- UBND thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới; 

- Lưu: HCTC, TH, SNV (*50b).  
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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