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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 155/NQ-HĐND                                    Lâm Đồng, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Sáp nhập thôn, tổ dân phố và đổi tên thôn thành tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 8 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 04 
năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

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

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; Thông tư 
số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 và Thông tư số 05/2022/TT-BNV 
ngày 23 tháng 5 năm 2022 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; 

Xét Tờ trình số 9015/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết sáp nhập thôn, tổ dân phố và đổi tên thôn thành tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sáp nhập 18 thôn, tổ dân phố để hình thành mới 09 thôn, tổ dân phố và 
đổi tên 03 thôn thành 03 tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022, như sau: 

1. Huyện Lâm Hà: Sáp nhập 14 tổ dân phố để thành lập 07 tổ dân phố mới; 

2. Huyện Bảo Lâm: Sáp nhập 04 thôn để thành lập 02 thôn mới; 

3. Huyện Đạ Huoai: Đổi tên 03 thôn thành 03 tổ dân phố. 

(Có danh sách kèm theo) 

Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố và đổi tên thôn thành tổ dân phố năm 2022, 
tỉnh Lâm Đồng còn 1.367 thôn, tổ dân phố (872 thôn, 495 tổ dân phố). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH 
Thôn, tổ dân phố mới sau khi sáp nhập và đổi tên thôn  

thành tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 09/12/2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

I. Sáp nhập 18 thôn, tổ dân phố để thành lập mới 09 thôn, tổ dân phố trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau: 

1. Huyện Lâm Hà 

Thị trấn Nam Ban 

- Thành lập Tổ dân phố Ba Đình (235 hộ) trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố Ba 
Đình 1 (127 hộ) với Tổ dân phố Ba Đình 2 (108 hộ); 

- Thành lập Tổ dân phố Từ Liêm 1 (287 hộ) trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố Từ 
Liêm 3 (130 hộ) với Tổ dân phố Từ Liêm 1 (157 hộ); 

- Thành lập Tổ dân phố Đông Anh 1 (349 hộ) trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố 
Chợ Thăng Long (117 hộ) với Tổ dân phố Đông Anh 1 (232 hộ); 

- Thành lập Tổ dân phố Đông Anh 2 (280 hộ) trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố 
Đông Anh 4 (146 hộ) với Tổ dân phố Đông Anh 2 (134 hộ); 

- Thành lập Tổ dân phố Bạch Đằng (281 hộ) trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố 
Chi Lăng 1 (133 hộ) với Tổ dân phố Bạch Đằng (148 hộ); 

- Thành lập Tổ dân phố Đống Đa (277 hộ) trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố Chi 
Lăng 2 (153 hộ) với Tổ dân phố Đống Đa (124 hộ); 

- Thành lập Tổ dân phố Thăng Long (376 hộ) trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố 
Trưng Vương (134 hộ) với Tổ dân phố Thăng Long (242 hộ). 

2. Huyện Bảo Lâm 

2.1. Xã Lộc Quảng 

Thành lập Thôn 2 (235 hộ) trên cơ sở sáp nhập Thôn 2 (187 hộ) với Thôn 3 (48 hộ). 

2.2. Xã Lộc Thành  

Thành lập Thôn 10 (271 hộ) trên cơ sở sáp nhập Thôn 10b (96 hộ) với Thôn 
10c (175 hộ). 

II. Đổi tên 03 thôn thành 03 tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như 
sau: 

Thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai 

- Đổi tên Thôn 3 thành Tổ dân phố 9; 

- Đổi tên Thôn 2 thành Tổ dân phố 10; 

- Đổi tên Thôn 1 thành Tổ dân phố 11. 
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