
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NV   Đình Lập, ngày        tháng 02 năm 2020 
 

V/v đôn đốc thực hiện các nội dung 

  sáp nhập thôn trên địa bàn huyện và 

   đăng ký sáp nhập thôn năm 2020 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 08/3/2018 của UBND huyện về 

Kế hoạch thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đình 

Lập. 

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đình Lập về triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn về sáp 

nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đình Lập. 

Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sáp nhập thôn trên địa bàn huyện 

trong thời gian tiếp theo, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn 

thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn có thôn sáp nhập trong năm 2019 theo Nghị 

quyết số 64/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

UBND các xã có thôn sáp nhập trong năm 2019 chủ động báo cáo kết quả 

thực hiện các nội dung sáp nhập thôn của đơn vị đã triển khai tại kế hoạch số  

266/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện theo một số nội 

dung, cụ thể như sau: 

a. Công tác thông tin tuyên truyền: 

- Kết quả Tổ chức công bố Nghị quyết số 64/NQ-HĐND: Thành phần, 

thời gian, địa điểm; 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 64/NQ-HĐND 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện, các 

xã. 

b. Báo cáo việc kiêṇ toàn tổ chức bô ̣máy, nhân sự tại các thôn mới  

Công tác kiêṇ toàn tổ chức , giới thiêụ nhân sư ̣ , quy trình cử , bầu Trưởng 

thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau khi sáp nhập gồm: Tổ chức đảng, ban công tác 

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; Việc bố trí sắp xếp và giải quyết chế 

độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập; Lập danh sách gửi về 

phòng Nội vụ để ban hành quyết định xếp lương đối vói những trường hợp bố trí 

săp xếp được và cho thôi hưởng chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi 

dư. 
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c. Báo cáo việc Thưc̣ hiêṇ bàn giao nhà văn hóa , kinh phí, hồ sơ, tài liệu 

liên quan. 

d. Nêu những ưu điểm hạn chế, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị. 

Thời gian các đơn vị gửi báo cáo bằng bản giấy và file mềm về UBND 

huyện thông qua phòng Nội vụ trước ngày 20/02/2020. 

2. Đăng ký sáp nhập thôn năm 2020 

Trong năm 2019, công tác thực hiện sáp nhập thôn đã được cấp ủy, chính 

quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và nhận được sự đồng thuận 

trong nhân dân và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong quá trình triển 

khai thực hiện đã đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Để tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ sáp nhập thôn, khu phố trong năm 2020 và có cơ sở xin ý kiến của 

Huyện ủy về chủ trương sáp nhập thôn, khu phố. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị 

UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

- UBND các xã, thị trấn rà soát và đăng ký bằng văn bản cụ thể về số lượng 

các thôn, khu phố thực hiện sáp nhập trong năm 2020. Văn bản đăng ký của các 

đơn vị gửi về UBND huyện thông qua phòng Nội vụ huyện chậm nhất ngày 

25/02/2020;  

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của 

Trung ương, tỉnh, huyện, xã về sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trong toàn thể 

cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân. 

Nhận được văn bản, yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

theo nội dung văn bản yêu cầu trên. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các 

xã, thị trấn phản ánh, trao đổi về Phòng Nội vụ qua số điện thoại 0205.3507.507 

hoặc 0205.2214.468 để thống nhất thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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