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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố  

trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021 

 

 Thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng 

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

ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của các thôn, 

tổ dân phố; Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1047/UBND-THNC ngày 03/8/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về đồng ý phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2021. 

 Để thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ thời gian, trình tự theo quy 

định về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Thực hiện tổ chức sáp nhập 10 thôn thành 5 thôn tại 5 xã và 01 xã đổi tên 

02 khu thành thôn cho phù hợp, đúng quy định. 

 Sắp xếp, sáp nhập thôn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý của chính quyền cấp xã, hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã 

hội ở thôn gắn với xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện. 

 2. Yêu cầu 

 Tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập và đổi tên các thôn, khu phố phải 

thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, chính 

quyền các cấp; sự phối hợp và triển khai công tác của Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội các cấp. 

 Đề án, hồ sơ sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố đảm bảo có hiệu quả, đúng 

trình tự, thủ tục, chính xác, có tính pháp lý, tính thống nhất, phù hợp với các quy 

định của pháp luật. 

 II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ  

 1. Bước 1:  

 Phân công thành viên Ban Chỉ đạo của huyện về tổ chức sắp xếp, sáp 

nhập các thôn, khu phố trên địa bàn. Chỉ đạo các xã có phương án sáp nhập 

thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo về tổ chức sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố 

của xã.  
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Xây dựng kế hoạch sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn: Sáp nhập, đặt tên 

10 thôn thành 05 thôn; xã Tân thanh đổi tên Khu I, khu II thành thôn. (Có biểu 

chi tiết kèm theo).   

 Thời gian xong trước ngày 07/8/2021 

2. Bước 2:  

 UBND các xã có thôn thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đổi tên xây dựng kế 

hoạch, Đề án và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đến nhân dân tại các 

thôn dự kiến sáp nhập, đổi tên thôn (lập biên bản hội nghị tuyên truyền). 

Thời gian xong trước ngày 12/8/2021  

 3. Bước 3:  

 Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri, tổng hợp kết quả lấy ý 

kiến của cử tri 12 thôn, khu phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đổi tên. Lập biên 

bản lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố. 

 Thời gian xong trước ngày 20/8/2021.  

4. Bước 4:  

 Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ và Đề án sắp xếp, sáp nhập, đổi tên 

thôn, khu phố trình Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành Nghị quyết về sắp xếp, 

sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố. 

 Thời gian xong trước ngày 25/8/2021.  

5. Bước 5:  

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn lập hồ sơ hoàn thiện các văn bản trình Ủy 

ban nhân dân huyện (Qua phòng Nội vụ) để thẩm định. Hồ sơ thẩm định gồm 02 

bộ, mỗi bộ gồm: 

 - Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND huyện; 

 - Nghị quyết của HĐND cấp xã; 

 - Đề án sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố của UBND cấp xã; 

 - Biên bản hội nghị tuyên truyền và biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri về 

sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố. 

Thời gian xong trước ngày 27/8/2021. 

 6. Bước 6 

Giao Phòng Nội vụ tham mưu tổ chức thẩm định hồ sơ, Đề án sắp xếp, 

sáp nhập thôn, khu phố của UBND cấp xã; xây dựng đề án của UBND huyện, 

trình UBND tỉnh theo quy định. 

Thời gian xong trước ngày 01/9/2021. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tham mưu kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện kế 

hoạch, tham mưu xây dựng đề án của UBND huyện về  sắp xếp, sáp nhập, đổi 

tên thôn, khu phố trên địa bàn báo cáo UBND huyện. 
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 2. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện tổ 

chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản, kế hoạch liên quan đến sắp xếp, sáp 

nhập thôn, khu phố trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm 

nâng cao nhận thức để tích cực tham gia và vận động nhân dân thực hiện chủ 

trương sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn. 

 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, 

khu phố trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và Đề án triển khai thực hiện việc sắp 

xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố đảm bảo tiến độ đề ra.  

 - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của 

việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án 

sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố (mời thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ 

trách) đến dự và chỉ đạo việc tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri. 

 - Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp 

tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh 

và của huyện, xã về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố trong toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện được phân công phụ trách các xã, 

thị trấn trực tiếp chỉ đạo tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri, chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch, đề án của UBND cấp xã tổ chức thực hiện và hoàn thiện hồ sơ gửi 

UBND huyện theo quy định. 

Các quy trình, thủ tục khi tiến hành phải thực hiện nghiêm các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19.  

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu 

phố trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy;              

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể CT- XH huyện; 

- Các CQCM thuộc UBND huyện;                                               

- TT Đảng ủy, TT HĐND, UBND 06 xã có 

phương án sắp xếp, sáp nhập, đổi tên; 

- Thành viên BCĐ huyện;                                                      
- C, PVP; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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