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CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 25-6-2007

địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã
Thắng Hải, huyện Hàm Tân,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua tờ trình của UBND huyện Hàm Tân về việc thông
qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch
địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã
Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới:
1. Thành lập thôn Hàm Thắng:
Thôn Hàm Thắng được thành lập trên cơ sở chia tách từ thôn Hiệp Hòa, với
những đặc điểm sau:
- Thôn Hiệp Hòa hiện nay có dân số đông đứng thứ nhất của xã, địa bàn khá
rộng. Phía Đông giáp thôn Gò Găng và thôn Gò Đồn; phía Tây giáp thôn Bàu Giêng;
phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp đất Lâm trường Hàm Tân;
- Thôn Hiệp Hòa hiện có 551 hộ/2.466 nhân khẩu, có 1.098 lao động; chia
thành 15 tổ tự quản.
Dự kiến chia tách thôn Hiệp Hòa thành 2 thôn - Hiệp Hòa (mới) và Hàm
Thắng:
- Thôn Hiệp Hòa (mới): gồm các tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 1/2 của tổ 6 và 1/2
tổ 7 - với 274 hộ/1.223 nhân khẩu, 540 lao động;
- Thôn Hàm Thắng (mới): gồm các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 1/2 còn lại của tổ 6, 1/2 còn
lại tổ 7 và tổ 14 - với 277 hộ/1.243 nhân khẩu, 558 lao động.
2. Thành lập thôn Suối Tứ:
Thôn Suối Tứ được thành lập trên cơ sở tách một số hộ của thôn Bàu Giêng và
một số hộ của thôn Thắng Hải; có vị trí là khu dự án 300, 400 ha.
Phía Đông giáp xã Tân Thắng, phía Tây giáp thôn Hà Lãng và thôn Suối Bang,
phía Nam giáp thôn Thắng Hải và thôn Bàu Giêng, phía Bắc giáp đất Lâm trường
Hàm Tân.
Về dân số:

