
 

 

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

  HUYỆN BẮC SƠN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            –––––                             –––––––––––––––––––––––– 

 Số:       /TB-UBND                                  Bắc Sơn, ngày      tháng  01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Số thôn, khối phố trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

––––––––––––– 

 

 Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về việc sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã thực hiện sáp nhập 16 thôn thành 08 

thôn (giảm 08 thôn) và đổi tên 07 thôn trên địa bàn 06 xã1. 

 Để thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ có 

liên quan đến các thôn, khối phố trên địa bàn. UBND huyện Bắc Sơn thông báo 

số thôn, khối phố trên địa bàn huyện Bắc Sơn, cụ thể như sau: 

 Tổng số: 150 thôn, khối phố, trong đó: 144 thôn và 06 khối phố (có biểu 

danh sách kèm theo). 

 Trên đây là thông báo số thôn, khối phố trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Đề 

nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện niêm yết thông báo 

công khai theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
                                                                                                             

                                                 
1 Long Đống, Trấn Yên, Hưng Vũ,  Nhất Tiến, Chiến Thắng, Tân Lập. 
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