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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai, thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là  

Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2019-2022 

 

Thực hiện Công văn số 1049/UBND-NC ngày 07/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bầu Trưởng thôn, tổ dân phố đối với các thôn, tổ 

dân phố thưc̣ hiêṇ sắp xếp , sáp nhập năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập báo cáo thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu 

phố trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2019-2022, như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 Căn cứ các văn bản của cấp trên về triển khai thực hiện công tác bầu 

Trưởng thôn, khu phố, UBND huyện đã triển khai kịp thời đến cấp xã, cụ thể 

như: 

 Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 

17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp 

lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  

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

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

UBND ngày 18/04/2013 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 thôn, tổ 

dân phố đối với các thôn , tổ dân phố thưc̣ hiêṇ  sắp xếp, sáp nhập năm 2019. 

thuộc tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1136-CV/TU, ngày 16/11/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát triển đảng viên, tổ chức đảng và thực hiện chủ 

trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khối phố; Công văn số 

1267/UBND-NC, ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện 

chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 1049/UBND-NC ngày 07/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về việc bầu Trưởng thôn, khối phố. 

 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 29/UBND-NV ngày 08/01/2019 về 

việc thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khối phố trên 

địa bàn huyện; Văn bản số 1076/UBND-NV ngày 10/10/2019 về việc hướng dẫn 

bầu trưởng thôn, tổ dân phố đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp 

nhập năm 2019. 

 2. Kết quả cụ thể 
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 Tổng số thôn, tổ khu phố trên địa bàn huyện đến thời điểm báo cáo: 

117/138 thôn, khu phố, trong đó có 13 khu và 104 thôn, bản giảm 21 thôn, khu 

phố so với năm 2018. 

 - Tổng số Chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện: 112/117 thôn khu, 

phố. 

 - Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố: 56 người. 

 - Bí thư Chi bộ kiêm các chức danh khác: 22 người. 

3. Những tồn tại, hạn chế 

 Một số thôn gặp khó khăn về nhân sự do Trưởng thôn chưa phải là Đảng 

viên, nên phải chỉ định trưởng thôn lâm thời. Vì vậy việc thực hiện Bí thư Chi 

bộ đồng thời là Trưởng thôn phải đợi sau đại hội chi bộ mới kiện toàn được 

chức danh Trưởng thôn. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai, thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ 

đồng thời là Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2019-

2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c);                                                                                  
- CT, PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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