
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 645 /UBND-NV Đình Lập, ngày 20 tháng 6 năm 2019 
 

V/v xây dựng Đề án sáp nhập và 
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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 

14/2018/TT-BNV ngày  03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng 

dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 06/2013/QĐ-

UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh 

Lạng Sơn;  

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Văn bản số 525/UBND-NC ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc đồng ý chủ trương, phương án điều chỉnh, bổ sung sáp nhập 

thôn, khối phố năm 2019 của UBND các huyện, thành phố, 

 Để tổ chức triển khai thưc̣ hiêṇ công tác sáp nhâp̣ thôn , khu phố trong 

năm 2019 đảm bảo kip̣ thời , hiêụ quả, UBND huyêṇ hướng dẫn UBND các xã, 

thị trấn xây dựng Đề án và thực hiện các nội dung sáp nhập thôn, khu phố năm 

2019, cụ thể như sau: 

1. Xây dựng đề án sáp nhập thôn, khu phố 

Trên cơ sở phương án đăng ký sáp nhâp̣ thôn , khu phố của đơn vi .̣ UBND 

các xã, thị trấn chủ đôṇg xây dưṇg Đề án sáp nhập thôn , khu phố theo mẫu Đề 

án. 

(Cụ thể có mẫu Đề án gửi kèm văn bản này) 

Lưu ý: Đề án của các xã, thị trấn phải ghi đầy đủ các thông tin cần thiết 

theo mẫu như: Tên thôn sau khi sáp nhập, đặc điểm thôn (khu phố) mới sau khi 

sáp nhập, vị trí địa lý, diện tích tự nhiên (đất sản xuất nông nghiệp, đất ở…), số 

hộ gia đình, số nhân khẩu… 

Đối với thông tin về diện tích tự nhiên nếu các thôn không nắm được cụ 

thể, đề nghị UBND các xã, thị trấn trao đổi thông tin với phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện để được hướng dẫn cụ thể về cách xác định đối với diện tích 

đất. 

2. Về việc lấy ý kiến cử tri để thực hiện sáp nhập thôn, khu phố 



UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các thôn, khu phố thực hiện sáp nhập 

trong năm 2019 khẩn trương tổ chức họp lấy ý kiến cử tri theo các nội dung và 

biểu mẫu tại Hướng dẫn số 84/HD-SNV ngày 23/4/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn hướng dẫn về nghiệp vụ, biểu mẫu lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập 

thôn, khu phố, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của tỉnh. 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, khu phố thành lập tổ lấy ý kiến 

cử tri, lập danh sách cử tri, bố trí địa điểm họp và phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm 

phiếu và các điều kiện khác phục vụ cho việc bỏ phiếu. Việc tổ chức lấy ý kiến 

cử tri phải có biên bản đầy đủ. 

(Cụ thể có bản phô tô Hướng dẫn số 84/HD-SNV của Sở Nội vụ kèm theo 

Văn bản này) 

3. Thành phần hồ sơ 

 UBND cấp xã lập hồ sơ, Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trình 

UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) thành 03 bộ, mỗi bộ gồm: 

 - Tờ trình của UBND xã, thị trấn trình UBND huyện; 

 - Tờ trình của UBND xã, thị trấn trình HĐND xã, thị trấn; 

 - Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn; 

 - Đề án sáp nhập thôn, khu phố của xã, thị trấn. 

 - Biên bản lấy ý kiến cử tri. 

Thời gian các đơn vị gửi Hồ sơ sáp nhập thôn, khu phố năm 2019 về 

UBND huyện thông qua phòng Nội vụ trước ngày 25/7/2019.  

( Cụ thể có dự thảo mẫu Tờ trình và Nghị quyết của cấp xã kèm theo) 

4. UBND các xã, thị trấn, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có 

liên quan: Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc sáp 

nhập thôn, khu phố trên địa bàn toàn huyện để nhân dân hiểu rõ, thấy được lợi 

ích thiết thực của việc nhập thôn, khu phố, tạo được sự đồng thuận của nhân dân 

khi thực hiện lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập thôn, khối phố năm 2019. 

 UBND huyện yêu cầu UBND các xã , thị trấn khẩn trương triển khai thực 

hiện các nội dung yêu cầu như trên. Trong quá trình xây dựng Đề án và tổ chức 

thưc̣ hiêṇ sáp nhâp̣ thôn , khu phố , nếu có vướng mắc  kịp thời phản ánh, có ý 

kiến đề xuất về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để thống nhất giải quyết./. 

         

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT.  
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