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Thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội 

đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực  hiện  Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 

của Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Chương trình số 107/CTr-ĐGS ngày 12/3/2020 của Đoàn giám sát về 

chương trình giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của 

Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Văn bản số 373/SNV-XDCQ&CTTN ngày 31/3/2020 của Sở Nội 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo chương 

trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020. 

Để có cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo chung của huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn báo cáo một số nội dung cụ thể như sau: 

- Công tác chỉ đạo điều hành; 

- Kết quả thực hiện sáp nhập thôn; 

- Công tác kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện; 

- Đánh giá chung; 

- Kiến nghị, đề xuất. 

Các xã, thị trấn có thôn, khu phố sáp nhập năm 2018 theo Nghị quyết số 

29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm 09 đơn vị: xã Thái Bình, xã Kiên Mộc, xã Bính Xá, xã 

Đình Lập, xã Châu Sơn, xã Bắc Lãng, xã Lâm Ca và thị trấn Nông Trường Thái 

Bình. 

Các xã có thôn sáp nhập năm 2019 theo Nghị quyết số Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn gồm 06 đơn vị: 

xã Thái Bình, xã Bắc Lãng, xã Bắc Xa, xã Kiên Mộc, xã Cường Lợi và xã Lâm 

Ca. 
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Các đơn vị trên hoàn thiện báo cáo theo đề cương gửi kèm trên iOffice. 

Báo cáo gửi về UBND huyện thông qua phòng Nội vụ huyện trước ngày 

15/4/2020 bằng văn bản và địa chỉ Email: noivudl@gmail.com. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, triển khai 

thực hiện theo các nội dung văn bản yêu cầu trên, trong quá trình thực hiện, nếu 

có vướng mắc phản ánh với phòng Nội vụ để cùng trao đổi, thống nhất thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 
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