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THÔNG BÁO 

Kết quả sáp nhập thôn, khu phố năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV 

ngày 31/8/2012; 

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; 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo kết quả thực hiện việc sáp 

nhập các thôn, khu phố trên địa bàn huyện trong năm 2019, cụ thể như sau:  

Trước khi sáp nhập năm 2019 huyện có 124 thôn, khu phố (111 thôn, 13 

khu). Trong năm 2019, UBND huyện đã thực hiện việc sáp nhập 14 thôn thành 

07 thôn mới, cụ thể: 

ST

T 
Tên đơn vị Các thôn sáp nhập  Thành thôn mới 

1 Xã Thái Bình 
thôn Khe Sân sáp nhập với thôn 

Khe Đa 1 
thôn Khe Đa 1 

2 

4 

Xã Bắc Lãng 

 

thôn Nà Pẻo sáp nhập với thôn Nà 

Phai 
thôn Nà Pẻo 

thôn Khe Lịm sáp nhập với thôn 

Bản Hả 
thôn Bản Hả 

3 Xã Bắc Xa 
thôn Hạnh Phúc sáp nhập với thôn 

Khuổi Sâu 
thôn Hạnh Phúc 

4 Xã Kiên Mộc 
thôn Bản Mục sáp nhập với thôn 

Bản Táng 
thôn Bản Mục 

5 Xã Cường Lợi 
thôn Đồng Khoang sáp nhập với 

thôn Bản Chuộn 
thôn Đồng Nhất 



6 Xã Lâm Ca 
Thôn Pá Phấy sáp nhập với thôn 

Pá Ruốc 
Thôn Hòa Bình  

Sau khi thực hiện việc sáp nhập thôn, khu phố trong năm 2019, tổng số 

thôn, khu phố trến địa bàn huyện từ 124 thôn, khu phố giảm xuống còn 117 

thôn, khu phố (trong đó có 104 thôn và 13 khu). 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả thực hiện việc sáp nhập các 

thôn, khu phố trong năm 2019 để các cơ quan, đơn vị biết thuận tiện theo dõi và 

tổng hợp phục vụ công tác chuyên môn./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy; 

- Các tổ chức Chính trị -  Xã hội; 

- Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Các cơ đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn 

huyện; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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