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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo 

 tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

Triển khai Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19 tháng 01 năm 

2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có mục tiêu yêu cầu phải sắp 

xếp “các ấp, khóm cơ bản đạt tiêu chuẩn quy định”  

Trên cơ sở hướng dẫn về tiêu chuẩn quy mô của ấp, khóm tại Thông tư số 

14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của 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 Nội 

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

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 401/KH-

UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo 

tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Sau khi tiến hành tổ chức triển khai các bước thực hiện điều chỉnh, sáp nhập 

các ấp, khóm (như xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, thông qua HĐND cấp xã) 

đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định; Trên cơ sở đề xuất của UBND các 

huyện, thị xã và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, UBND tỉnh kính trình HĐND 

tỉnh xem xét quyết nghị việc sáp nhập, điều chỉnh ấp khóm chưa đảm bảo tiêu 

chuẩn quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các ấp chưa đảm bảo 

tiêu chuẩn theo quy định, gồm: sáp nhập ấp Bình Khánh vào ấp Bình Đức thuộc xã 

Bình Phú, huyện Châu Phú; sáp nhập ấp Long Sơn vào ấp Long Thuận thuộc xã Ô 

Long Vĩ, huyện Châu Phú; sáp nhập ấp Rau Tần vào ấp Vồ Bà thuộc xã An Hảo, 

huyện Tịnh Biên; sáp nhập ấp Tân Đức vào ấp Tân An thuộc xã Tân Tuyến, huyện 

Tri Tôn; sáp nhập ấp Vĩnh Lợi vào ấp An Phước thuộc xã Vĩnh Phước, huyện Tri 

Tôn; sáp nhập ấp Vĩnh Hiệp 2 vào ấp Vĩnh Hiệp 1 thuộc xã Vĩnh Nhuận, huyện 

Châu Thành; tại thị xã Tân Châu: sáp nhập ấp Vĩnh Lạc vào ấp Vĩnh Bường thuộc 
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xã Vĩnh Hòa; sáp nhập khóm Long Thạnh 3 vào khóm Long Thạnh 1 thuộc phường 

Long Sơn; sáp nhập khóm Long Hưng 1 vào khóm Long Thạnh A thuộc phường 

Long Thạnh (chi tiết về diện tích, quy mô dân số, vị trí địa lý của từng ấp, khóm 

sáp nhập kèm theo Phụ lục 1). 

- Điều chỉnh ranh, sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của các 

ấp nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, gồm: điều chỉnh một phần ấp Hòa Tây 

B vào ấp Phú Tây thuộc xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn; điều chỉnh một phần ấp 

Long Mỹ 1 vào ấp Long Quới thuộc xã Long Giang, huyện Chợ Mới; điều chỉnh 

một phần ấp Hòa Lợi 2 và ấp Hòa Lợi 3 vào ấp Hòa Lợi 4 thuộc xã Vĩnh Lợi, huyện 

Châu Thành; điều chỉnh một phần ấp Vĩnh Phước vào ấp Phước Thành thuộc xã 

Vĩnh Bình, huyện Châu Thành (chi tiết về diện tích, quy mô dân số, của từng ấp, 

khóm điều chỉnh kèm theo Phụ lục 2). 

Sau khi sáp nhập, điều chỉnh các ấp khóm: huyện Châu Phú có 100 ấp thuộc 

13 xã, thị trấn; huyện Tri Tôn có 77 ấp, khóm thuộc 15 xã, thị trấn; huyện Tịnh 

Biên có 60 ấp, khóm thuộc 14 xã, thị trấn; thị xã Tân Châu có 67 ấp, khóm thuộc 

14 xã, phường; huyện Châu Thành có 63 ấp thuộc 13 xã, thị trấn. Toàn tỉnh An 

Giang có tổng cộng 879 ấp, khóm thuộc 156 xã, phường, thị trấn (giảm 09 ấp, khóm 

chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định). 

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 299/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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