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BÁO CÁO 

Bổ sung thông tin về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoaṇ 2019-2021  

trên địa bàn huyện Văn Quan 
 

 

Thực hiện Công văn số 697/SNV-XDCQ&CTTN ngày 09/7/2019 của Sở Nôị 

vụ về  việc bổ sung thông tin về sắp xếp ĐVHC cấp xa ̃giai đoaṇ  2019-2021 trên 

điạ bàn tỉnh.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan báo cáo bổ sung thông tin về sắp ĐVHC 

cấp xa ̃giai đoaṇ 2019-2021 trên điạ bàn huyện  như sau: 

I. CÁC ĐVHC CHƯA ĐẠT ĐỦ 50% CẢ HAI TIÊU CHÍ CHƯA THỰC 

HIỆN SẮP XẾP TRONG GIAI ĐOẠN 2019 2021 

1. Những lý do chung của việc chưa thực hiện sắp xếp 

1.1. Các đơn vị hành chính này đã hình thành và ổn định từ khi thành lập 

huyện Văn Quan (năm 1964) đến nay, dân tộc chủ yếu là Tày, Nùng với các đặc 

trưng riêng, rõ nét của miền núi cao với dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số 

(chiếm trên 90% trên tổng dân số). 

1.2. Măṭ khác, trong tổng số 24 ĐVHC cấp xã  của huyện, thì 13 ĐVHC có 

02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định 

thuôc̣ diêṇ sắp xếp ĐVHC (tỷ lệ 54,17%), giai đoaṇ 2019-2021, huyêṇ Văn Quan 

đa ̃có phương án sắp xếp 12 ĐVHC (trong đó có 09 ĐVHC thuô ̣c diêṇ phải sắp 

xếp). Quá trình sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2019-2021 trên điạ bàn huyêṇ Văn Quan 

(chiếm 50% ĐVHC). Nếu trong cùng một giai đoạn sắp xếp số lượng lớn ĐVHC 

sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đến tổ chức bộ máy , hệ thống chính trị ở các đơn vị sau 

sắp xếp, bố trí và kết nối hạ tầng (trụ sở làm việc của chính quyền, xây dựng đường 

giao thông, trường học, trạm xá…) và xây dựng mới cùng lúc hệ thống đường giao 

thông cho các đơn vị mới (do các cụm xã thực hiện sắp xếp chưa có đường giao 

thông liên xã, hoặc có đường giao thông chưa đảm bảo đi lại, nhất là trong mùa 

mưa (như Đại An, Tràng Sơn, Chu Túc; cụm của xã Vĩnh Lại với Song Giang), 

Ngoài ra, việc thưc̣ hiêṇ cơ cấu laị tổ chức bố máy , bố trí, sắp xếp và giải quyết chế 

đô,̣ chính sách cho đội ngũ cán bộ , công chức , viên chức , người lao đôṇg dôi dư , 

công tác quản lý, điều hành của các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp se ̃phải thưc̣ 

hiêṇ đồng loaṭ những thay đổi liên quan đến người dân (thay đổi giấy tờ tùy thân, 

địa chỉ, giấy tờ liên quan đến đất đai, bảo hiểm… ), tạo nên những khó khăn nhất 

định cho hoaṭ đôṇg quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. 

2. Những lý do đặc thù của các cụm ĐVHC 

2.1. Cụm ĐVHC các xã Khánh Khê, Đồng Giáp, Tràng Các 

2.1.1. Xã Khánh Khê  
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a) Thuộc khu vực: Miền núi 

b) Diện tích tự nhiên (Km
2
): 9,57, tỷ lệ 19,14%; 

c) Dân số trung bình năm: 1.760 người, tỷ lệ 35,20%; 

d) Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: Xã Khánh Khê nằm ở 

phía Đông của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phía Bắc: giáp xã Bình Trung, xã Song Giáp, huyện Cao Lộc. 

- Phía Đông Nam: giáp xã Đồng Giáp; 

- Phía Nam: giáp xã Tràng Các; 

- Phía Tây Nam: giáp xã Chu Túc; 

- Phía Tây: giáp xã Văn An. 

2.1.2. Xã Đồng Giáp  

a) Thuộc khu vực: Miền núi 

b) Diện tích tự nhiên (Km
2
): 18,49, tỷ lệ 36,98%; 

c) Dân số trung bình năm : 2.495 người, tỷ lệ 49,89%; 

d) Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: Xã Đồng Giáp nằm ở 

phía Đông của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phía Đông Bắc: giáp xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. 

- Phía Bắc: giáp xã Song Giáp, huyện Cao Lộc. 

- Phía Tây Bắc: giáp xã Khánh Khê; 

- Phía Tây Nam: giáp xã Tràng Các; 

- Phía Nam: giáp xã Xuân Long, huyện Cao Lộc. 

2.1.3. Xã Tràng Các  

a) Thuộc khu vực: Miền núi,  

b) Diện tích tự nhiên (Km
2
): 18,37, tỷ lệ 36,74%; 

c) Dân số trung bình năm: 2.290 người, tỷ lệ 45,80%; 

d) Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: Xã Tràng Các nằm ở 

phía Đông-Đông nam của huyện Văn Quan, Lạng Sơn. 

- Phía Bắc: giáp xã Khánh Khê; 

- Phía Đông, Đông Bắc: giáp xã Đồng Giáp; 

- Phía Đông Nam: giáp xã Xuân Long, huyện Cao Lộc. 

- Phía Nam: giáp xã Tân Thành, huyện Cao Lộc. 

- Phía Tây: giáp xã Tân Đoàn; 

- Phía Tây Bắc: giáp xã Chu Túc. 

Lý do chưa thực hiện sắp xếp:  
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- Cụm các xã Tràng Các, Khánh Khê, Đồng Giáp, huyện cũng đã có chủ 

trương sắp xếp nhập 03 đơn vị này với nhau. Tuy nhiên sau khi đánh giá còn 

những khó khăn riêng biệt dẫn đến chưa thể thực hiện sắp xếp ngay, mà sẽ thực 

hiện sắp trong giai đoạn tiếp theo, sau khi có đánh giá những tác động trong việc 

thực hiện sắp xếp các ĐVHC trong giai đoạn 2019 – 2021 nhằm đảm bảo khi sắp 

xếp lại sẽ đem lại những điều kiện thuận lợi nhất đối với nhân dân đảm bảo được 

các mục tiêu mà Nghị Quyết của Trung ương đã đề ra. 

- Về vị trí, địa lý, điều kiện tự nhiên: 03 xã này tiếp giáp với nhau và đều 

thuôc̣ vùng đặc biệt khó khăn , điều kiện tự nhiên miền núi, các thôn, bản của các 

xã này hầu hết nằm ở các triền đồi, cạnh các khe, thung lũng sâu, trong cùng một 

đơn vị hành chính đã bị chia cắt bởi các dãy núi cao liên tiếp, điều kiện về cơ sở 

vật chất, hạ tầng còn nhiều khó khăn, yếu kém. Địa hình các xã tiếp giáp nhau 

nhưng bị chia cắt bởi các dãy núi cao trên 400m so với mực nước biển. Với điều 

kiện địa hình như vậy nên giữa các khu tiếp giáp giữa các xã chưa có đường giao 

thông đi lại hoặc có thì đường giao thông cũng là các lối mòn, đường dân sinh. 

 Xã Đồng Giáp với xã Tràng Các chưa có đường giao thông liên xã; xã 

Khánh Khê với xã Tràng Các đường đi lại dài 16km và phải vòng qua xã Văn An, 

chủ yếu là đường đất dân sinh, đường đi lại còn rất khó khăn, vào mùa mưa gần 

như không thể đi lại được; giữa xã Khánh Khê và Đồng Giáp có đường giao thông 

liên xã dài 15km, tuy nhiên do đường đất đỏ, đường miền núi, đèo dốc,qua nhiều 

đồi núi, suối sâu, đường nhỏ hẹp, lầy lội…. Việc xây dựng hạ tầng giao thông ở 

những khu vực này gặp rất nhiều khó khăn, đã từ nhiều năm nay, với đặc thù 

huyện miền núi đường giao thông chủ yếu là các lối mòn dân sinh, có một vài khu 

vực có đường được nhà nước đầu tư nhưng vẫn là đường đất, lại vượt qua các đồi 

núi khe suối nên rất xấu…vào mùa mưa thì đường tại các khu vực này không thể đi 

lại được. 

- Cộng đồng dân cư, phong tục tập quán, truyền thống lịch sử, văn hóa, 

dân tộc: Nhân dân tại các khu vực này sống phân tán, nhỏ lẻ, không tập trung, mỗi 

thôn bản cách xa nhau, xa các khu trung tâm, các dân tộc chủ yếu là Tày, Nùng và 

một số dân tộc khác, với lịch sử hình thành của mỗi cộng đồng, văn hóa, phong tục 

tập quán bản địa của người dân tộc khu vực miền núi, giữa các khu vực có nhiều 

nét riêng biệt, đời sống nhân dân cũng còn nhiều khó khăn, khả năng hòa nhập trên 

nhiều lĩnh vực, sự tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn nhiều hạn chế.  

Với những khó khăn như trên, nếu sáp nhập ngay sẽ chưa đảm bảo được các 

điều kiện thuận lợi cho người dân trong phát triển sản xuất , đến Trung tâm hành 

chính của xã để liên hệ giải quyết các TTHC và thay đổi các giấy tờ, sổ sách có 

liên quan…, hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở cũng gặp nhiều khó khăn công 

tác tuyên truyền và phát triển kinh tế xã hội do địa bàn mở rộng, quy mô dân số 

tăng lên trong khi các điều kiện về kinh tế, xã hội…còn nhiều khó khăn, từ đó ảnh 

hưởng đến hoaṭ đôṇg quản lý , điều hành của hệ thống chính trị cơ sở . Do vậy 

huyện Văn Quan chưa đề xuất thưc hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. 

2.2. Xã Hoà Bình  

a) Thuộc khu vực: Miền núi 
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b) Diện tích tự nhiên (Km
2
): 22,81, tỷ lệ 45,62%; 

c) Dân số trung bình năm: 1.179 người, tỷ lệ 23,59%; 

d) Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: Xã Hòa Bình nằm ở 

phía Tây Bắc của huyện Văn Quan, Lạng Sơn. 

- Phía Bắc: giáp xã Bình La, huyện Bình Gia; 

- Phía Đông Bắc: giáp xã Vân Mộng; 

- Phía Đông: giáp xã Vĩnh Lại; 

- Phía Nam: giáp thị trấn Văn Quan; 

- Phía Tây: giáp xã Hồng Thái; 

- Phía Tây Nam: giáp xã Tú Xuyên. 

Lý do chưa thực hiện sắp xếp:  

- Huyện cũng đã có đánh giá đối với xã Hòa Bình xem xét các phương án sáp 

nhập với các đơn vị lân cận chỉ có thể nhập với xã Tú Xuyên, tuy nhiên cũng giống 

như các xã Đồng Giáp, Tràng Các. Vị trí, địa lý và điều kiện tự nhiên xã Hòa Bình 

là xã miền núi, các thôn, bản thường nằm dọc theo các thung lũng và bị chia cắt 

bởi các triền núi cao, có một số khu vực có núi đá chia cắt, và các khe suối chạy 

dọc, đặc biệt các khu vực này rất khó khăn về hạ tầng giao thông (không có đường 

giao thông liên xã). Với đặc thù huyện miền núi đường giao thông chủ yếu tại xã 

Hòa Bình là các lối mòn dân sinh, có một vài khu vực có đường được nhà nước 

đầu tư nhưng vẫn là đường đất, lại vượt qua các đồi núi khe suối sâu nên rất 

xấu…Giữa xã Hòa Bình với xã Tú Xuyên các thôn của hai xã nằm ở vùng sâu, 

vùng xa đặc biệt khó khăn, vào mùa mưa thì đường tại các khu vực này không thể 

đi lại được; nhân dân đi lại giữa các thôn cũng phải vượt đồi, vượt suối, rất khó 

khăn, đặc biệt là các thôn xa trung tâm.  

- Cộng đồng dân cư, phong tục tập quán, truyền thống lịch sử, văn hóa, dân 

tộc: Nhân dân tại các xã Hòa Bình cũng chủ yếu sống ở các khu vực nông thôn tại 

các khe, thung lũng, phân tán, nhỏ lẻ, không tập trung, cách xa nhau, xa các khu 

trung tâm, các dân tộc chủ yếu là Tày, Nùng và một số dân tộc khác, với lịch sử 

hình thành của cộng đồng, văn hóa, phong tục tập quán bản địa của người dân tộc 

khu vực miền núi, giữa các khu vực trong cùng một xã cũng có nhiều nét riêng biệt 

của mỗi vùng dân cư, đời sống và việc hòa nhập về văn hóa và phong tục giữa các 

cộng đồng giữa các khu vực là khá khó khăn, tiếp cận các dịch vụ xã hội của nhân 

dân còn hạn chế.  

Do đó, nếu sáp nhập ngay sẽ chưa đảm bảo được các điều kiện thuận lợi cho 

người dân trong phát triển sản xuất , đến Trung tâm hành chính của xã để liên hệ 

giải quyết các TTHC… hệ thống chính trị , chính quyền cơ sở cũng gặp nhiều khó 

khăn công tác tuyên truyền và phát triển kinh tế xã hội , từ đó ảnh hưởng đến hoaṭ 

đôṇg quản lý , điều hành của hệ thống chính trị cơ sở . Do vậy huyện Văn Quan 

chưa đề xuất thưc hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. 
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II. ĐỐI VỚI CÁC XÃ SAU KHI SẮP XẾP CHƯA ĐẠT TIÊU CHUẨN 

THEO QUY ĐỊNH. 

1. Phương án sắp xếp nhâp̣ 05 thôn (Cưởm Trên , Cưởm Dưới , Bản Dạ , 

Khòn Đon , Khòn Khẻ ) thuôc̣ xa ̃Xuân Ma i vào xa ̃Bình Phúc  (giải thể xã Xuân 

Mai). Sau khi sắp xếp, ĐVHC mới có quy mô dân số : 3.868 người, tỷ lệ 77,36%; 

diêṇ tích tư ̣nhiên : 39,84 Km
2
, tỷ lệ 79,68%, chưa đaṭ tiêu chuẩn về quy mô dân số 

và diện tích tự nhiên . 

 Lý do sau khi sắp xếp chưa đạt tỷ lệ theo quy định: 

- Xã Bình Phúc đã có tiêu chí dân số đạt trên 50% theo quy định, không 

thuộc diện phải sắp xếp sáp nhập đợt này, mà thuộc diện khuyến khích sắp xếp 

các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Khi thực 

hiện khuyến khích sắp xếp thì áp dụng khoản 3 Điều 31 Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13: “Khuyến khích việc nhập các đơn vị hành chính. Việc nhập, 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mà không làm tăng thêm đơn vị hành chính thì 

không áp dụng quy định tại Chương I của Nghị quyết này” do đó không nhất thiết 

phải đủ tỷ lệ đối với cả 02 tiêu chí. Để thuận lợi hơn cho công tác quản lý huyện 

đã mạnh dạn đề nghị điều chỉnh địa giới xã Bình Phúc theo hướng lấy thêm một 

số thôn của xã Xuân Mai, một số thôn khác giáp thị trấn thì đưa về thị trấn và 

giải tán xã Xuân Mai là phù hợp với quy định hiện hành.  

- Do ở khu vực miền núi, xã Bình Phúc và xã Xuân Mai có địa hình kéo dài 

chạy theo thung lũng, hai bên 90% là núi đá vôi cao gần như bao quanh hai xã. Các 

đơn vị hành chính liền kề (bao gồm các thôn tiếp giáp) với các ĐVHC này bị chia 

cắt bởi các dãy núi đá vôi, dân cư hai bên không thể giao lưu qua lại. Các đơn vị 

hành chính tiếp giáp như xã Tràng Sơn, xã Tri Lễ, Tú Xuyên, Đại An, Yên 

Phúc. Do đó, không thể tiến hành nhập thêm với các ĐVHC liền kề với 02 

ĐVHC này để đạt đủ tỷ lệ theo quy định.  

2. Thị trấn Văn Quan : Chưa đaṭ tiêu chuẩn về quy mô dân số  

- Việc nhâp̣ thôn Bản Coóng  thuôc̣ xã Xuân Mai và 02 thôn (Nà Lộc , Bản 

Bác) thuôc̣ xã Vĩnh Laị vào thị trấn Văn Quan là hợp lý, tuy nhiên, sau khi điều 

chỉnh nhập 03 thôn trên vào thị trấn Văn Quan có quy mô dân số: 5.427 người, tỷ 

lê ̣67,84%; diện tích tự nhiên: 17,37 Km
2
, tỷ lệ 124,21%.  

- Khi đề xuất phương án nhập các thôn để điều chỉnh địa giới thị trấn Văn 

Quan, huyện cũng đã đánh giá sự phù hợp của tất cả các ĐVHC tiếp giáp để nhập 

vào thị trấn Văn Quan,  thì các khu vực khác tiếp giáp khác như các thôn của xã 

Hòa Bình, Đại An, Tú Xuyên đều có núi đá chia cắt, các điều kiện về kinh tế, 

chính trị, văn hóa xã hội và dân cư chưa phù hợp để điều chỉnh nhập về thị trấn. Do 

vậy huyện không thể nhập thêm các khu vực khác về thị trấn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

1. Đề nghị Trung ương, các bộ ngành và UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên đầu 

tư trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là đường giao thông đảm bảo các 
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điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đối với các ĐVHC mới sau sắp xếp và các 

đơn vị sẽ tiến hành sắp xếp trong giai đoạn tiếp theo. 

2. Đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng và triển khai đề 

án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. 

3. Đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc 

tổ chức sắp xếp lại đội ngũ và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách. 

Trên đây là báo cáo bổ sung thông tin về sắp ĐVHC cấp xa ̃giai đoaṇ 2019-

2021 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

(Đã ký) 

 

 

   Lương Mai Tú 

 


