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   HO CH 

V  tri n  h i thực hiện Nghị quyết củ  HĐND tỉnh v  sáp nhập,  

giải th , đổi tên thôn, khu phố trên đị  bàn huyện Văn Lãng 

 

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về triển  hai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, giải thể, đổi tên 

thôn,  hu phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển  hai thực hiện như sau: 

I  M C Đ CH, Y U C U 

   M c đ ch 

Tổ ch c thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày  05/01/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về triển  hai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp 

nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố  ịp th i, hiệu quả, theo đ ng quy định của 

pháp  uật  

   Yêu c u 

a) Đảm bảo duy tr  hoạt động  iên tục, ổn định, hiệu  ực, hiệu quả trong hoạt 

động chỉ đạo, điều hành của thôn, khu phố mới h nh thành sau sáp nhập ở địa 

phương; 

b   n định đ i sống của Nhân dân địa phương và hoạt động sản xuất,  inh 

doanh của các tổ ch c, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm yêu cầu phát 

triển  inh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn; 

c  Thực hiện bàn giao, tiếp nhận nhà văn hóa và tài sản, phương tiện, trang 

thiết bị  àm việc, hồ sơ, tài  iệu  iên quan của thôn, khu phố mới sau sáp nhập đ ng 

quy định pháp  uật, ch t ch , hiệu quả, tiết  iệm; 

d  Giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ những ngư i hoạt động 

 hông chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau  hi thực hiện sáp nhập, giải thể 

thôn, khu phố đảm bảo  ịp th i, đ ng quy định  

II. NỘI DUNG 

1. Th ng tin tuyên truy n Nghị quyết  

a) Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tuyền truyền 

đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông 

tổ ch c thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại ch ng, hệ thống 

thông tin cơ sở, nội dung cụ thể như sau: 

- Tổ ch c tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công ch c, 

viên ch c và Nhân dân trên địa bàn huyện về nội dung Nghị quyết số 48/NQ-

HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh b ng nhiều h nh th c nh m 
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nâng cao nhận th c và trách nhiệm trong việc sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, khu 

phố  à chủ trương đ ng đ n của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và xu 

thế phát triển, nh m tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển  inh tế - 

xã hội, hiệu  ực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã; 

-  ông tác  iện toàn tổ ch c, giới thiệu nhân sự, quy tr nh c , bầu Trưởng 

thôn, Trưởng khu phố theo quy định;  

-  ông  hai về quyền và ngh a vụ tài chính của công dân, các tổ ch c trong 

việc đóng góp ho c đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở, các công 

tr nh ph c  ợi công cộng, ... do Nhân dân và các tổ ch c đóng góp toàn bộ ho c 

một phần  inh phí trong phạm vi thôn, khu phố cũ; 

- Việc bố trí trụ sở nhà văn hóa của thôn, khu phố mới và một số nội dung 

 hác  iên quan; 

b  Th i gian thực hiện: T  nay đến hết năm 2021. 

2. Tổ chức công bố Nghị quyết củ  HĐND tỉnh 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ ch c công bố Nghị quyết số 48/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo phạm vi, th m quyền quản    

trên địa bàn (tổ ch c hội nghị tại thôn,  hu phố mới để công bố ; 

b) Th i gian hoàn thành: Trước ngày 15/01/2021. 

3.  iện toàn tổ chức bộ  áy, nhân sự tại các thôn, khu phố mới  

a) Ủy ban nhân dân cấp xã: 

- Phối hợp để tiến hành sáp nhập,  iện toàn tổ ch c (gồm tổ ch c đảng, ban 

công tác M t trận và các tổ ch c chính trị - xã hội) tại các thôn, khu phố mới theo 

quy định hiện hành, Công văn số 1262-CV/TU ngày 20/02/2019 của Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về việc sáp nhập tổ ch c Đảng, Ban công tác M t trận và các tổ ch c chính trị 

- xã hội ở thôn, khu, khối phố,  ông văn số 944-CV/HU ngày 20/4/2018, Công 

văn số 1155-CV/HU ngày 30/11/2018 của Ban Thư ng vụ Huyện ủy,  ông văn số 

3083/UBND-NV ngày 16/12/2020 của UBND huyện và hướng dẫn của các tổ 

ch c chính trị - Xã hội.   

 - Kiện toàn ch c danh Trưởng thôn, khu phố theo quy định tại Điều 20, Điều 

21 Quy chế tổ ch c và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

ban hành kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Bố trí, s p xếp đội ngũ những ngư i hoạt động  hông chuyên trách ở thôn, 

khu phố đảm bảo theo quy định. 

b) Th i gian hoàn thành: Trước 15/01/2021. 

   Thực hiện bàn gi o nhà văn h  ,  inh ph , hồ sơ, tài liệu liên quan 

a)  ác phòng, cơ quan  iên quan, M t trận Tổ quốc và các tổ ch c chính trị - 

xã hội huyện hướng dẫn các xã, thị trấn có sáp nhập, giải thể thôn, khu phố, căn c  

ch c năng, nhiệm vụ, th m quyền quản    và văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp 

trên tiến hành rà soát, thống  ê, bàn giao  inh phí, hồ sơ, tài  iệu có liên quan,... 

của thôn, khu phố để thực hiện bàn giao cho các thôn, khu phố mới h nh thành đảm 
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bảo tiết kiệm, tránh lãng phí.  

Trong trư ng hợp thôn, khu phố sau khi sáp nhập Nhà văn hóa  hông thể s  

dụng được nữa cần cải tạo ho c xây dựng mới, UBND cấp xã báo cáo UBND 

huyện để xem xét, đảm bảo cho hoạt động của thôn, khu phố. 

b) Th i gian hoàn thành: Trong tháng 01/2021. 

5  Giải quyết chế độ ch nh sách đối người hoạt động  h ng chuyên trách 

ở th n, khu phố d i dư 

a) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết chế độ 

chính sách đối với ngư i hoạt động  hông chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư do 

thực hiện sáp nhập, giải thể thôn, khu phố. Hồ sơ (theo  ông văn số 1401/UBND-

NV ngày 17/6/2020 của UBND huyện) g i UBND huyện (qua Phòng Nội vụ  để 

xem xét, phê duyệt thực hiện chế độ theo quy định. 

b) Th i gian hoàn thành: Trước 15/3/2021. 

III  T  CHỨC TH C HIỆN 

1. Đ  nghị Ủy b n Mặt trận Tổ quốc và các đoàn th  ch nh trị - xã hội 

huyện  

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất  hi thực hiện sáp nhập, đ t tên; hướng dẫn 

việc sáp nhập ban công tác M t trận và các tổ ch c chính trị- xã hội ở thôn, khu 

phố đảm bảo đ ng quy tr nh, quy định theo Điều  ệ của tổ ch c m nh  

2. Phòng Nội v  

- Theo dõi, đôn đốc, tham mưu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ có  iên 

quan để các xã, thị trấn tổ ch c triển  hai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo th i gian, tiến độ theo Kế 

hoạch này; 

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về  ết quả triển  hai; đề xuất 

tháo g  vướng m c,  hó  hăn  hi thực hiện Nghị quyết  

-  hủ tr , phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch th m định, tham mưu quyết 

định phê duyệt các trư ng hợp dôi dư được hưởng chính sách hỗ trợ một  ần theo 

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND   

3. Phòng Tài chính –  ế hoạch: Phối hợp với Phòng Nội vụ th m định các đối 

tượng dôi dư; Tham mưu cân đối  inh phí ngân sách cấp huyện chi trả cho các đối 

tượng dôi dư được hưởng chính sách hỗ trợ một  ần theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND đảm bảo  ịp th i  

   Phòng Văn h   và Th ng tin: Hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả  Hướng dẫn bàn giao Nhà Văn hóa, quản    và s  dụng theo quy 

định  

5. Trung tâ  Văn h  , Th  th o và Truy n th ng:  hủ tr  phối hợp với 

các đơn vị  xây dựng bản tin, phóng sự tuyên truyền rộng rãi về mục đích,   ngh a 

việc sáp nhập, giải thể thôn, khu phố trên địa bàn  
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6. B n Chỉ huy Quân sự huyện: Hướng dẫn UBND các xã, Ban  hỉ huy 

Quân sự các xã trong việc s p xếp, bàn giao, bố trí đội ngũ dân quân  hi sáp nhập 

thôn. 

7. C ng  n huyện:  hủ tr  phối hợp với các cơ quan  iên quan, hướng dẫn 

UBND xã, Công an các xã trong việc thay đổi các giấy t  tùy thân, hộ  h u, ch ng 

minh nhân dân và các giấy t   iên quan  hác của ngư i dân  hi sáp nhập thôn theo 

quy định; Hướng dẫn s p xếp, bố trí, bàn giao, giải quyết chế độ đối với Công an 

viên (nếu có   hi sáp nhập, giải thể thôn,  hu phố. 

8. Trung tâ  Y tế huyện: 

 hủ tr , phối hợp với các cơ quan  iên quan hướng dẫn việc s p xếp, bố trí 

bàn giao đối với đội ngũ Nhân viên Y tế thôn bản sau  hi sáp nhập thôn  

9  Các cơ qu n, đơn vị:  ăn c  ch c năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy 

định, có trách nhiệm tham mưu gi p UBND huyện hướng dẫn việc quản    và giải 

quyết những nội dung công việc ở cơ sở có  iên quan đến ngành,   nh vực quản   ; 

hướng dẫn, tạo điều  iện thuận  ợi cho tổ ch c, cá nhân trong việc giải quyết thủ 

tục hành chính có  iên quan do sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, khu phố trên địa 

bàn huyện  

10  Ủy b n nhân dân các xã, thị trấn  

- Tổ ch c công bố Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp,  iện toàn tổ ch c bộ máy, nhân sự tại các thôn,  hu 

phố mới.  

- Tổ ch c thông tin, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu việc sáp nhập, giải thể, 

đổi tên thôn, khu phố trên địa bàn; thực hiện nội dung công việc theo ch c năng, 

nhiệm vụ được giao, đảm bảo đ ng quy định của pháp  uật và  ộ tr nh; 

-  hỉ đạo, hướng dẫn thôn, khu phố mới thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ ch c 

bộ máy, hồ sơ, tài  iệu, nhà văn hóa, tài sản,  inh phí (nếu có ; 

- Tạo điều  iện thuận  ợi cho ngư i dân trong sinh hoạt và giao dịch ở thôn, 

khu phố mới, chuyển đổi các  oại giấy t  cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp theo th m quyền  

Trong quá tr nh triển  hai nếu có vướng m c, phát sinh,  ịp th i phản ánh về 

UBND huyện (qua Phòng Nội vụ  để thống nhất thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Thư ng trực Huyện u ; 

- Thư ng trực HĐND huyện; 

-  T, P T UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Ban Tổ ch c Huyện ủy; 

- Các  Q M, ĐVSN thuộc UBND huyện; 

- Ban  HQS huyện,  ông an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện;  

-  ác cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; 

- MTTQ và các tổ ch c CT-XH huyện; 

- Đảng u , HĐND, UBND các xã: B c Hùng, Gia 

Miễn, Tân Mỹ, Thành Hòa, Thanh Long, Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng Việt, B c Việt và thị trấn Na Sầm; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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