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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 
____________ 

Số: 253/BC-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________________________________ 

Văn Lãng, ngày 06 tháng 7 năm 2019 

  
BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri các đơn vị hành chính 

có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Văn Lãng 
________________________ 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, 

cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; 

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ 

hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa 

giới ĐVHC; 

Căn cứ Phương án số 07/PA-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về 

phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2019-2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về 

sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021; 

Căn cứ kết quả báo cáo của các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp 

xếp ĐVHC xã năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng xin báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến 

cử tri về các ĐVHC có liên quan đến sắp xếp các ĐVHC cấp xã của huyện Văn 

Lãng, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

1. Công tác tuyên truyền, vận động cử tri trên địa bàn các ĐVHC có liên 

quan đến việc sắp xếp các ĐVHC ở địa phương 

Căn cứ Phương án số 07/PA-UBND, ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2019 - 2021. 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2019-2021. 

Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ), phân công thành 

viên BCĐ; Tổ chức họp toàn thể BCĐ và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã liên 

quan đến sắp xếp ĐVHC xã năm 2019. 
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Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập BCĐ, tổ chức họp UBND xã và 

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn để triển khai, 

tuyên truyền. 

Các thôn đã tổ chức họp toàn thể đại diện hộ gia đình để thông tin, tuyên 

truyền chủ trương sắp xếp ĐVHC xã. 

100% hộ gia đình được tiếp cận với thông tin, tuyên truyền về sắp xếp các 

ĐVHC cấp xã. 

Trong 03 ngày, từ 04/7/2019 đến 06/7/2019, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông huyện thực hiện phát thanh tuyên truyền về sắp xếp các ĐVHC 

xã trên hệ thống loa truyền thanh ở địa phương, đồng thời, cho xe tuyên truyền 

lưu động đi đến các xã, các thôn liên quan đến sắp xếp ĐVHC. 

2. Quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn  

Công tác chuẩn bị để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri, BCĐ huyện đã chỉ 

đạo các xã, thị trấn lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri từ ngày 20/6/2019 

tại các thôn, khu phố. 

Ngày 04/7/2019, BCĐ triệu tập toàn thể thành phân BCĐ huyện, đại diện 

lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã thị trấn họp triển khai công tác tổ chức hội 

nghị lấy ý kiến cử tri; thông qua cuộc họp các xã, thị trấn đã thống nhất cao về 

thời gian, hình thức lấy ý kiến cử tri. 

Các thôn, khu chuẩn bị chu đáo nơi tổ chức thu phiếu cử tri. Công tác thu 

phiếu cử tri diễn ra tốt đẹp  

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI 

1. Về sáp nhập xã Hội Hoan với xã Nam La  

Kết quả lấy phiếu: 

STT ĐVHC 

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến 

Tổng 

số cử 

tri trên 

địa bàn 

Số cử 

tri lấy 

ý kiến 

Tỷ lệ 

Số cử 

tri 

đồng ý 

Tỷ lệ 

(%) 

Số cử 

tri 

không 

đồng ý 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Xã Hội Hoan 2085 2085 100 2085 100   

2 Xã Nam La 1357 1357 100 1323 97,5 34 2,5 

2. Về sắp xếp xã An Hùng, Trùng Quán, Tân Việt và Tân Lang; Na 

Sầm, Hoàng Việt 

Kết quả lấy phiếu: 

STT ĐVHC Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến 
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Tổng 

số cử 

tri trên 

địa bàn 

Số cử 

tri lấy 

ý kiến 

Tỷ lệ 

Số cử 

tri 

đồng ý 

Tỷ lệ 

(%) 

Số cử 

tri 

không 

đồng ý 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Xã An Hùng 793 793 100 775 97,7 18 2,3 

2 Xã Trùng Quán 1864 1864 100 1864 100   

3 Xã Tân Việt 1150 1150 100 1061 92,3 89 7,7 

4 Xã Tân Lang 1578 1578 100 1520 96,3 58 3,7 

5 Xã Hoàng Việt 3790 3788 99,95 3651 96,4 137 3,6 

6 Thị trấn Na Sầm 2399 2399 100 2388 99,5 11 0,5 

Tổng toàn huyện có 08 xã với 79 thôn: có 14.667/15.014 cử tri đồng ý, đạt 

97,7%, có 347/15.014 cử tri không đồng ý, chiếm 2,3%. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của huyện Văn Lãng, 

UBND huyện Văn Lãng xin báo cáo Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; (B/c) 

- TT Huyện ủy; (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trường 

 

                                                                     

 

 

 

 

 


