
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 210/KH-UBND   Văn Quan, ngày 16  tháng 12 năm 2019 

KẾ HOAC̣H 

Triển khai Nghị quyết của Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội  

về viêc̣ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuôc̣  huyện Văn Quan 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/5/2015; 

Căn cứ Nghi ̣ quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Uỷ ban 

Thường vu ̣Quốc hôị về viêc̣ sắp xếp các đơn vi ̣ hành chính cấp xa ̃thuô ̣ c tỉnh Laṇg 

Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoac̣h triển khai Nghi ̣ quyết 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

thuôc̣ huyện Văn Quan, với các nôị dung như sau : 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tổ chức triển khai thư ̣ c hiêṇ Nghi ̣ quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp xa ̃thuôc̣ huyện Văn Quan kịp thời, hiêụ quả, đúng pháp luâṭ  (sau đây viết tắt là 

Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14). 

b) Đảm bảo thưc̣ hiêṇ đầy đủ các nôị dung theo tiến đô ̣ , yêu cầu của Đề án 

08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  Lạng Sơn về sắp xếp các 

đơn vi ̣ hành chính cấp huyêṇ , cấp xa ̃giai đoaṇ 2019 - 2021 tỉnh Laṇg Sơn , các quy 

điṇh pháp luâṭ và văn bản chỉ đaọ , hướng dâñ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về sắp xếp 

đơn vi ̣ hành chính cấp xã . 

2. Yêu cầu 

a) Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, ổn định và hiệu lực , hiêụ quả trong 

hoạt động chỉ đaọ , điều hành và cung cấp dic̣h vu ̣công của các đơn vị hành chính 

cấp xa ̃mới ; không làm ảnh hưởng đến đời sống , sinh hoạt của nhân dân và hoạt 

đôṇg sản xuất, kinh doanh của các tổ chức , cá nhân , doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn. 

b) Thưc̣ hiêṇ công tác thống kê , bàn giao , tiếp nhâṇ nguyên traṇg diêṇ tích tư ̣

nhiên, quy mô dân số và tài sản , toàn bộ hồ sơ , tài liệu liên quan của các đơn vị 

hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp về các đơn vị hành chính cấ p xa ̃mới đúng 

quy điṇh pháp luâṭ , chăṭ chẽ, hiêụ quả, tiết kiêṃ. 
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II. NHIÊṂ VU,̣ LÔ ̣TRÌNH, THỜI GIAN THƢC̣ HIÊṆ 

1. Công tác tuyên truyền 

a) Nội dung thông tin tuyên truyền : 

- Tiếp tuc̣ công tác thông tin , tuyên truyền sâu rôṇg trong  cán bộ , đảng viên , 

công chức , viên chức và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức nhằm nâng 

cao nhâṇ thức đúng đắn , đầy đủ và trách nhiêṃ trong viêc̣ sắp xếp các đơn vi ̣ hành 

chính cấp xã cấp xa ̃là chủ trương đúng của Đ ảng và Nhà nước, phù hợp với thực 

tiễn và xu thế phát triển của huyện, thông qua viêc̣ sắp xếp các đơn vi ̣ hành chính 

cấp xa ̃se ̃tạo sự thay đổi tích cực và tập trung được nguồn lực đầu tư , phát huy 

tiềm năng phát triển của địa phương trong phát t riển kinh tế – xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời , viêc̣ sắp xếp các đơn vi ̣ hành 

chính cấp xã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hành chính , nâng cao chất 

lươṇg đôị ngũ cán bô ̣ , công chức , nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã 

hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã, tuy nhiên , việc triển 

khai se ̃có những khó khăn nhất định , đòi hỏi sự thống nhất cao trong nhận thức và 

hành động; 

- Nôị dung chính của Ngh ị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

thuôc̣ huyện Văn Quan; 

- Công tác kiêṇ toàn , sắp xếp tổ chức bô ̣máy , sắp xếp các chức danh chủ chốt 

và đôị ngũ cán bộ, công chức cấp xã; 

- Công khai về quyền và nghiã vu ̣tài chính của công dân , các tổ chức trong 

viêc̣ đóng góp hoăc̣ đa ̃hoàn thành viêc̣ đóng góp xây dưṇg ha ̣tầng cơ sở , các công 

trình phúc lợi công cộng ,... do nhân dân và các tổ chức đóng góp toàn bô ̣hoăc̣ môṭ 

phần kinh phí trong phaṃ vi đơn vi ̣ hành chính cấp xa ̃cũ ; 

- Thời gian hoaṭ đôṇg của đơn vi ̣ hành chính cấp xa ̃mới , viêc̣ bố trí tru ̣sở các 

đơn vi ̣ hành chính cấp xa ̃mớ i,....và một số nôị dung khác liên quan : 

+ Trụ sở thị trấn Văn Quan: Đặt tại trụ sở thị trấn Văn Quan hiện nay. 

+ Trụ sở xã Bình Phúc: Đặt tại trụ sở xã Xuân Mai hiện nay. 

+ Trụ sở xã An Sơn: Đặt tại trụ sở xã Đại An hiện nay. 

+ Trụ sở xã Điềm He: Đặt tại trụ sở xã Văn An hiện nay. 

+ Trụ sở xã Liên Hội: Đặt tại trụ sở xã Vân Mộng hiện nay. 

b) Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện tổ chức tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài 

truyền thanh truyền hình huyện, trên hệ thống thông tin cơ sở. 

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể huyện phối hợp, chỉ đạo đối với 

cấp xã tổ chức công tác tuyên truyền đảm bảo rộng khắp đến cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện, chỉ đạo cấp xã thực hiện nghiêm túc và 
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có hiệu quả công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp tổ chức thông tin, tuyên truyền đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức 

tuyên truyền đề nghị Đảng ủy các xã chỉ đạo nhất quán về nội dung, hình thức và 

công tác tổ chức tuyên truyền, đảm bảo truyền tải đầy đủ nhất các nội dung có liên 

quan đến với tất cả các đối tượng. 

c) Thời gian thưc̣ hiêṇ : Từ nay đến khi tổng kết việc thực hiện sắp xếp các 

đơn vi ̣ hành chính cấp xã . 

2. Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thƣờng vụ 

Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. 

a) Nội dung 

- Công bố Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã liên quan theo phạm vi, 

thẩm quyền quản lý trên địa bàn; 

- Quán triệt Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện 

về triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn; 

- Trách nhiệm của các cấp, các tổ chức trong triển khai các nội dung liên 

quan về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; 

- Công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự chủ chốt (lâm 

thời) cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị – xã hội; 

- Công bố chỉ định danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân của các đơn vị 

hành chính cấp xã mới, chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa Kỳ họp 

thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp xã ở đơn vị hành chính mới; 

- Quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm trong hoạt động chỉ đạo, 

điều hành và cung cấp dịch vụ công của các đơn vị hành chính cấp xã mới 

đảm bảo liên tục, ổn định và hiệu lực, hiệu quả; 

- Các nội dung khác liên quan theo yêu cầu thực tế của huyện. 

b) Thành phần: 

- Lãnh đạo Huyện uỷ; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo các Ban Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị – 

xã hội cấp huyện; 

- Các Phòng, ban, tổ chức, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị – xã hội tại các đơn 

vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp; 
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- Đại biểu các cơ quan cấp tỉnh và các cơ quan liên quan (do Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện quyết định mời). 

c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/12/2019. 

3. Tổ chƣ́c tổng kết, đánh giá, phân loaị tổ chƣ́c , tổ chƣ́c cơ sở đảng, đánh 

giá, phân loaị cán bô ,̣ công chƣ́c, đảng viên năm 2019 

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá, phân loaị tổ chức , tổ chức cơ sở đảng, đánh giá , 

phân loaị cán bô ̣ , công chức , đảng viên năm 2019 đối với các đơn vi ̣ hành chính 

cấp xa ̃thưc̣ hiêṇ sắp xếp đơn vi ̣ hành chính  (11 xã, 01 thị trấn ) theo thẩm quyền 

quản lý và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên ; 

b) Thời gian hoàn thành : Trước ngày 20/12/2019. 

c) Kết quả đánh giá , phân loaị tổ chức , tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, phân loaị 

cán bộ , công chức , đảng viên năm 2019 làm căn cứ để bình xét thi đua , khen 

thưởng đối với tổ chức , cá nhân; lưu hồ sơ và là là môṭ trong nhữ ng tiêu chí để sắp 

xếp, bố trí cán bô,̣ công chức cấp xa ̃taị các đơn vi ̣ hành chính mới . 

4. Kiêṇ toàn tổ chƣ́c bô ̣máy taị các đơn vi ̣ hành chính cấp xã mới hiǹh 

thành 

Kiêṇ toàn tổ chức , bô ̣máy của 05 đơn vi ̣ hành chín h cấp xa ̃mới (gồm 01 thị 

trấn và 04 xã), cụ thể như sau: 

a) Đảng bộ xã, thị trấn:  

Thành lập Đảng bộ xã, thị trấn theo đơn vị hành chính mới, chỉ định 

danh sách cấp uỷ viên, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của cấp uỷ 

tại đơn vị hành chính xã, thị trấn mới và hoạt động đến hết nhiệm kỳ 2015- 

2020 nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Đảng đối với 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị hành chính xã, thị trấn mới; 

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập Đảng bộ ở các xã, thị trấn và chỉ 

định danh sách cấp uỷ viên, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt tại các 

đơn vị hành chính xã, thị trấn mới thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng 

và hướng dẫn của cấp trên; 

Danh sách nhân sự chỉ định vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, 

Phó bí thư, nhân sự bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và các 

chức danh cán bộ chủ chốt khác tại các đơn vị hành chính xã, thị trấn mới 

phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, dân chủ, khách quan, gắn với chuẩn bị 

nhân sự đại hội đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/12/2019. 

b) Uỷ ban mặt trận tổ quốc ; các tổ chức chính trị – xã hôị (gồm: Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiêp̣ Phụ nữ , Hội Nông 

dân) và các tổ chức xã hội khác . 

Thành lập, kiện toàn lại tổ chức bộ máy Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị – xã hội cơ sở theo đơn vị hành chính xã, thị trấn mới, công 



 5 

nhận hoặc chỉ định, cử Ban chấp hành, Ban thường trực của Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tại các đơn vị hành chính cấp xã cũ 

được hợp thành Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội theo 

đơn vị hành chính xã, thị trấn mới và chỉ đạo bầu hoặc cử các chức danh lãnh 

đạo chủ chốt theo thẩm quyền quản lý và quy định của Luật, Điều lệ và hướng 

dẫn của cấp trên. 

- Thời gian hoàn thành : Trước ngày 25/12/2019. 

c) Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất Hôị đồng nhân dân : 

- Chỉ đ ịnh danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân của các đơn vi ̣ hành chính 

cấp xã cũ được hợp thành Hôị đồng nhân dân  của đơn vi ̣ hành chính cấp xã  mới và 

tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ 2016-2021; 

- Chỉ định triệu tập viên để triệu t ập và chủ tọa Kỳ hop̣ thứ nhất của Hôị đồng 

nhân dân cấp xa ̃ở đơn vi ̣ hành chính  mới hình thành ; 

- Viêc̣ chỉ điṇh danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân , chỉ định triệu tập viên 

và hủ tọa Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấ p xa ̃ở đơn vi ̣ hành chính mới 

hình thành theo quy định tại Điều 134, Điều 136, Điều 137 Luâṭ tổ chức chính 

quyền điạ phương năm 2015. 

- Thời gian hoàn thành : Trước ngày 25/12/2019. 

d) Tổ chức bầu các chức danh Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân  

- Tổ chức kỳ hop̣ thứ nhất Hôị đồng nhân dân các đơn vi ̣ hành chính cấp xã  

mới để bầu Chủ tịch Hôị đồng nhân dân  và các chức danh của Hôị đồng nhân dân , 

Uỷ ban nhân dân  của xã, thị trấn mới hình thành theo  quy điṇh  tại Điều 83 Luâṭ tổ 

chức chính quyền điạ phương năm 2015 và các quy định pháp luật khác hiện hành . 

- Thời gian hoàn thành : Trước ngày 01/01/2020. 

đ) Tổ chức và hoạt động của các thôn, khối phố 

Các thôn, khối phố taị các đơn vi ̣ hành chính mới đươc̣ sáp nhâp̣ nguyên traṇg 

trên cơ sở các thôn , tổ dân phố của các đơn v ị hành chính cấp xã cũ  trước khi sắp 

xếp1; 

e) Đề nghi  ̣Ban Tổ chức Huyện uỷ , các ban Đảng, đoàn thể  huyện theo phạm 

vi, thẩm quyền đươc̣ giao , hướng dâñ viêc̣ kiêṇ toàn các tổ chứ c cơ sở Đảng, các tổ 

chức đoàn thể chí nh tri ̣ – xã hội , Măṭ trâṇ T ổ quốc tại các đơn vị hành chính mới 

hình thành sau sắp xếp , phù hợp với lộ trình kiện toàn về  tổ chức bộ máy cấp ủy và 

Kế hoac̣h tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp n hiệm kỳ 2020 – 2025 của huyện . 

5. Kiêṇ toàn đôị ngũ cán bô ̣ , công chƣ́c cấp xã taị các đơn vi ̣ hành chính 

cấp xã mới  

a) Căn cứ Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh   

về sắp xếp các đơn vi ̣ hành chính cấp huyêṇ , cấp xa ̃giai đoaṇ 2019 - 2021 tỉnh 
                                                

1 Bao gồm cả các thôn , khối phố mới hình thành sau sắp xếp , sáp nhập theo Nghị quyết của 

Hôị đồng nhân dân tỉnh taị phiên hop̣ thường kỳ tháng 12/2019 
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Lạng Sơn , các quy định pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 2, hướng dẫn của Sở Nội vụ. Uỷ ban nhân dân huyêṇ  hoàn thiện 

phương án kiêṇ toàn đôị ngũ cán bô ̣ , công chức cấp xã, người hoaṭ đôṇg không 

chuyên trách ở cấp xa ̃taị từng đơn vi ̣ hành chính xã , thị trấn gửi Sở Nội vụ thẩm 

điṇh, trước khi bố trí, sắp xếp. 

b) Thời gian hoàn thành : Trước ngày 20/12/2019. 

c) Đối với các trường hợp trong phương án điều động , bố trí, tuyển duṇg sang 

cơ quan, đơn vi ̣ khác hoăc̣ các trường hơp̣ dôi dư , Uỷ ban nhân dân huyện sẽ thưc̣ 

hiêṇ theo thẩm quyền phâ n cấp quản lý; 

6. Thƣc̣ hiêṇ thống kê , kiểm kê , chuẩn bi ̣ hồ sơ , tài liệu phục vụ công tác 

bàn giao, tiếp nhâṇ3 

a) Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Hướng dẫn các xã , thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp đơn vị hành chính căn c ứ 

chức năng, nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao , thẩm quyền quản lý và văn b ản hướng dẫn của cơ 

quan cấp trên tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan 

đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản lý nhà nước... ở cấp 

xã để bàn giao cho các đơn vị hành chính cấp xã mới; 

b) Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy; Măṭ trâṇ Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

– xã hội huyện.  

Theo phaṃ vi, thẩm quyền đươc̣ giao, hướng dẫn tổ chức các xã, thị trấn thuộc 

phạm vi sắp xế p đơn vi ̣ hành chính căn c ứ chức năng , nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao , thẩm 

quyền quản lý và văn b ản hướng dẫn của cơ quan cấp trên tiến hành rà soát, thống 

kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến các tổ chức cơ sở Đảng, Măṭ trâṇ 

Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cấp xã để bàn giao cho các đơn vị hành chính cấp 

xã mới; 

c) Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận các nội dung nêu 

trên giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới. 

b) Thời gian hoàn thành : Trước ngày 01/01/2020 

Đối với các công việc phát sinh hoặc chưa hoàn thành việc bàn giao , tiếp 

nhâṇ taị thời điểm ngày 01/01/2020 thì các cơ quan , tổ chức, cá nhân liên quan có 

trách nhiệm phối hợp để tiếp tục thực hiện các nộ i dung bàn giao , tiếp nhâṇ theo 

quy điṇh . 

7. Thông báo điạ điểm tru ̣sở , thay đổi con dấu của đơn vi ̣ hành chính xã , 

thị trấn mới 

                                                
2 Văn bản số 1210/UBND-NC ngày 12/11/2019 và văn bản số 1253/UBND-NC ngày 

26/11/2019 về viêc̣ bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã  
3 Căn cứ các nôị dung hướng dâñ công tác rà soát, bàn giao, tiếp nhận khi thực hiện sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã theo Phu ̣luc̣ đính kèm kế hoac̣h này , các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

liên quan hướng dâñ , bổ sung đảm bảo không bỏ sót , chồng chéo các nôị dung bàn giao, tiếp 

nhận 
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 Cấp uỷ , chính quyền , Măṭ trâṇ tổ quốc và các tổ chức chính tri ̣ – xã hội 

huyêṇ chủ động chỉ đaọ thực hiện: 

a) Hoàn thành việc đổi tên các cơ quan, tổ chức theo đơn vị hành chính 

xã, thị trấn mới; đăng ký hệ thống tài khoản kế toán, đảm bảo các điều kiện 

cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã mới kể từ ngày 

01/01/2020. 

b) Thông báo địa điểm trụ sở của đơn vị hành chính xã, thị trấn mới trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

c) Đăng ký các loại con dấu cho các cơ quan, tổ chức của các đơn vị 

hành chính cấp xã mới. 

d) Thời gian hoàn thành : Trước ngày 31/12/2019. 

đ) Thu hồi con dấu cũ, sử duṇg con dấu mới  

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội 

cấp huyện phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan có thẩm quyền thông 

báo thời điểm kết thúc hoạt động của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành 

chính cấp xã cũ và thu hồi con dấu cũ tại thời điểm hết giờ làm việc hành 

chính ngày 31/12/2019 (thứ 3). 

Sau khi thu hồi con dấu cũ, thực hiện cấp con dấu mới cho các đơn vị 

hành chính cấp xã, các tổ chức mới để sử dụng kể từ ngày 01/01/2020.  

8. Đơn vị hành chính các xã , thị trấn mới chính thức hoạt động từ 00 giờ, 

00 phút, ngày 01/01/2020. 

9. Tổ chƣ́c Kỳ hop̣ thƣ́ nhất của đơn vi ̣ hành chính cấp xã mới  

a) Hôị đồng nhân dân các đơn vi ̣ hành chính cấp xã  mới tổ chức K ỳ họp thứ 

nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các chức danh của Hội đồng nhân dân , 

Uỷ ban nhân dân của xã , thị trấn mới theo quy định tại Điều 83 Luâṭ tổ chức chính 

quyền điạ phương năm 2015 và các quy định pháp luậ t khác hiêṇ hành . 

b) Ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân và các chức danh của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của xã, thị 

trấn mới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định để triển khai các nhiệm 

vụ, quyền hạn trọng tâm tại đơn vị hành chính xã, thị trấn mới, cụ thể: 

- Thảo luận về các nội dung, những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, 

dự toán thu, chi ngân sách, điều chỉnh dự toán ngân sách, chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án theo kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 trong 

phạm vi thẩm quyền quản lý; 

- Công bố danh sách, quán triệt phân công nhiệm vụ cho các chức danh 

cán bộ, công chức cấp xã tại đơn vị hành chính xã, thị trấn mới; 

- Tổ chức tiếp nhận tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc; hồ sơ, 

tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản 

lý nhà nước... và một số nội dung khác theo yêu cầu thực tế. 
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c) Thời gian tổ chức: Ngày 01/01/2020 (thứ tƣ – Tết Dƣơng lịch). 

10. Thông qua các nghị quyết, quyết định về nhiệm vụ, kế hoạch 

năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 

a) Căn cứ các nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ nhất của đơn vị hành 

chính cấp xã mới và tình hình thực tế, Uỷ ban nhân dân các đơn vị hành chính 

cấp xã mới xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các nghị 

quyết, quyết định về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 

tại kỳ họp bất thường để làm cơ sở tổ chức triển khai theo nhiệm vụ, quyền 

hạn quy định. 

b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/01/2020. 

 11. Chuyển đổi giấy tờ cho các cơ quan , tổ chức và công dân  

Uỷ ban nhân dân các xã , thị trấn mới chỉ  đaọ, phối hơp̣ với cơ quan Công an , 

Tư pháp và các tổ chức liên quan xây dưṇg kế hoac̣h và tổ chức chuyển đổi giấy tờ 

cho người dân, tổ chức thuôc̣ phaṃ vi điạ bàn  quản lý; 

Đối với các loại giấy tờ thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của các cơ 

quan cấp trên , Uỷ ban nhân dân các xã , thị trấn mới có thông báo , hướng dâñ để 

các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi theo quy định . 

III. TỔ CHƢ́C THƢC̣ HIÊṆ 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị phối hợp 

tổ chức Hôị nghi ̣ triển khai quán triêṭ Nghi ̣ quyết theo Kế hoac̣h này . 

2. Phòng Nôị vu ̣

a) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn , nghiệp vụ có liên quan để các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra; 

b) Tổng hợp , báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả triển khai , đề xuất 

chỉ đaọ tháo gỡ vướng mắc , khó khăn của các xã, thị trấn khi thực hiện Nghi ̣ quyết . 

3. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ, các Ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể huyện theo phạm vi, thẩm quyền được giao và hướng dẫn của cấp trên, tổ 

chức hướng dẫn việc kiện toàn các tổ chức và nhân sự tại Đảng bộ cơ sở, Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tại các đơn vị hành chính xã, thị 

trấn mới đảm bảo hoạt động ổn định kể từ ngày 01/01/2020. 

4. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các thành viên tổ giúp việc sắp xếp 

ĐVHC cấp xã luôn bám sát địa bàn được giao phụ trách, chỉ đạo, phối hợp, hướng 

dẫn các xã, thị trấn thực hiện các nội dung đảm bảo đúng quy trình, đạt kết quả cao 

nhất. 

5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, chuyển 

đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp...; hướng dẫn cơ quan, 
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đơn vị của đơn vị hành chính mới thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực được 

giao. 

(Thực hiện theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này) 

6. UBND các xã, thị trấn 

a) Chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn phạm vi thẩm quyền 

quản lý. 

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn; 

thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật và lộ trình; 

c) Tiến hành rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu; thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ 

chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất. 

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị 

hành chính sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền. 

Trên đây là Kế hoac̣h triển khai N ghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp xa ̃thuôc̣ huyện Văn Quan. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn phản ánh về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) để thống nhất chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh; 

- Sở Nôị vu;̣                             (báo cáo) 

- TT Huyện uỷ; 
- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện;  

- Các ban Đảng, Đoàn thể huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công An huyện; 
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;  

- Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Mai Tú 

 
 


