
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
 

Số:  1010 /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        An Giang, ngày 08  tháng   10  năm  2019 
 

V/v thống nhất chủ trương 

 điều chỉnh, sáp nhập các ấp, khóm 

chưa  đảm bảo tiêu chuẩn hộ dân 

trên địa bàn tỉnh 
 

 

       Kính gửi:  

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Ủy ban nhân dân các huyện: Chợ Mới, Châu 

Thành, Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn và thị xã 

Tân Châu. 

  

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1695/TTr-SNV ngày 04 tháng 

10 năm 2019 Về việc xin chủ trương sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu 

chuẩn quy mô số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Thống nhất về chủ trương sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu 

chuẩn quy mô số hộ gia đình thuộc 05 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh (Danh sách 

kèm theo Phụ lục 1); 

2. Đối với các ấp có nhiều yếu tố đặc thù, ảnh hưởng đến an ninh quốc 

phòng tiếp giáp tuyến biên giới, hoặc tại xã đã xây dựng đề án thành lập thị trấn 

đang trình cấp có thẩm quyền, hoặc ấp có địa hình chia cắt phức tạp, địa bàn 

rộng, giao thông đi lại khó khăn, thống nhất với đề xuất chỉ điều chỉnh ranh, 

nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định (Danh sách 

kèm theo Phụ lục 2); 

3. Tạm thời giữ nguyên ổn định đối với các ấp có dân số tiệm cận gần 

bằng với tiêu chuẩn, đồng thời có địa bàn rộng, tiếp giáp duy nhất với 01 ấp liền 

kề (nếu sáp nhập diện tích tương đương ½ diện tích toàn xã) hoặc đối với ấp 

miền núi không có đường giao thông kết nối với ấp liền kề (Danh sách kèm theo 

Phụ lục 3). 

4. UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường có 

ấp, khóm thuộc diện phải điều chỉnh, sáp nhập khẩn trương triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo, đảm bảo đúng trình tự thủ tục và tiến độ đã đề ra tại Kế 

hoạch số 401/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019. 

 5. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã tổ chức triển 

khai thực hiện, kịp thời thẩm định Đề án sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm; tổng hợp 



 

 

 

hoàn chỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

 

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện theo tinh thần công văn này./.   

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT.TU, HĐND tỉnh;  

- CT và các P.CT.UBND tỉnh; 

- Vp.UBND tỉnh: CVP, P.TH;                                                

- Lưu: VT, 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC ẤP, KHÓM PHẢI GIẢI THỂ,  

SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP ẤP, KHÓM  MỚI 

(Kèm theo Công văn số:  101/UBND-TH ngày  08 tháng 10 năm 2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

Thực hiện giải thể và sáp nhập các ấp chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số 

hộ gia đình thuộc 05 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, gồm: 

1. Sáp nhập ấp Tân Đức vào ấp liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Tân 

Tuyến, huyện Tri Tôn; 

2. Điều chỉnh diện tích, sáp nhập 03 ấp: An Phú, Vĩnh Lợi, Vĩnh Lộc để 

thành lập 02 ấp mới thuộc xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn; 

3. Sáp nhập khóm Long Thạnh vào khóm liền kề để thành lập khóm mới 

thuộc phường Long Sơn, thị xã Tân Châu;  

4. Sáp nhập ấp Vĩnh Lạc vào ấp mới liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã 

Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu; 

5. Điều chỉnh diện tích, sáp nhập 02 ấp Vĩnh Hiệp 01 và Vĩnh Hiệp 02 để 

thành lập 01 ấp mới thuộc xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành; 

6. Điều chỉnh diện tích, sáp nhập ấp Rau Tần vào ấp Vồ Đầu để thành lập 

01 ấp mới thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên; 

7. Sáp nhập ấp Bình Khánh vào ấp liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã 

Bình Phú, huyện Châu Phú; 

8. Sáp nhập ấp Long Sơn vào ấp liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Ô 

Long Vĩ, huyện Châu Phú. 

Sau khi điều chỉnh ranh giới, giải thể, sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm 

bảo quy mô số hộ gia đình trên địa bàn các huyện, tỉnh An Giang cón 880 ấp, 

khóm./.  

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC ẤP ĐIỀU CHỈNH RANH NHẰM ĐẢM BẢO 

 TIÊU CHUẨN QUY MÔ SỐ HỘ GIA ĐÌNH THEO QUY ĐỊNH 

(Kèm theo Công văn số:  1010/UBND-TH ngày  08  tháng 10 năm 2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

Chỉ áp dụng đối với những ấp có nhiều yếu tố đặc thù: ảnh hưởng đến an 

ninh quốc phòng giáp tuyến biên giới, tại xã đã xây dựng đề án thành lập đơn vị 

hành chính đô thị trình cấp có thẩm quyền, những ấp có địa hình chia cắt phức 

tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn … không thể sáp nhập toàn bộ diện 

tích với ấp liền kề đúng theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 401/KH-UBND, gồm:  

1. Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Vĩnh Phú 

(thuộc xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn); 

2. Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Phước 

Thành (xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành); 

3. Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Hòa Lợi 4 

(xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành); 

4. Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Long Quới 

(xã Long Giang, huyện Chợ Mới); 

5. Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Phú Tây 

(xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CÁC ẤP ĐẶC THÙ CHƯA THỂ ĐIỀU CHỈNH  

HOẶC SÁP NHẬP, TẠM THỜI GIỮ NGUYÊN ỔN ĐỊNH  

(Kèm theo Công văn số: 1010 /UBND-TH ngày  08  tháng 10 năm 2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

Chỉ áp dụng đối với những ấp có dân số tiệp cận gần bằng với tiêu chuẩn, 

đồng thời có địa bàn rộng, tiếp giáp duy nhất với 01 ấp liền kề, nếu sáp nhập lại 

diện tích tương đương ½ diện tích của toàn xã, hoặc đối với ấp miền núi không 

có đường giao thông kết nối với ấp liền kề, gồm: 

1. Ấp Cà Na (thuộc xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn); 

2. Ấp Kiên Hảo (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn); 

3. Ấp Tà Lọt (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên). 
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