
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  939/UBND-TCKH Văn Quan, ngày 30  tháng 6 năm 2020 

V/v bố trí sắp xếp và giao quản lý, 

sử dụng trụ sở làm việc đối với 

các xã sáp nhập 

 

               Kính gửi: 

 

- Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện; 

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện; 

- UBND các xã: Bình Phúc, Liên Hội, Điềm He, An Sơn; 

- Trường PTDT bán trú TH và THCS Phú Mỹ. 

Thực hiện Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 21/4/2020 của UBND huyện 

Văn Quan về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công đối với các xã Điềm He, An 

Sơn, Bình Phúc, Liên Hội sau khi sáp nhập; sau khi thống nhất phương án sắp xếp 

tài sản, giao quản lý, sử dụng các trụ sở làm việc của các xã sáp nhập, UBND 

huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Đối với UBND xã Bình Phúc: thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

sáp nhập xã Xuân Mai vào Bình Phúc. 

- Đối với trụ sở làm việc UBND xã Xuân Mai cũ, địa chỉ thôn Bản Dạ, xã 

Bình Phúc giao cho UBND xã Bình Phúc tiếp nhận quản lý và sử dụng làm trụ sở 

chính, bố trí cán bộ, công chức khối chính quyền làm việc, đồng thời có trách 

nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của đơn vị. 

+ Dãy nhà làm việc 02 tầng sau trụ sở (UBND xã Xuân Mai cũ) bố trí cho 

Ban Công an xã làm việc. 

 - Đối với trụ sở làm việc UBND xã Bình Phúc, địa chỉ thôn Nà Hấy, xã 

Bình Phúc giao cho UBND xã Bình Phúc có trách nhiệm quản lý, bố trí cán bộ 

gồm khối Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể làm việc, đồng 

thời có trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của đơn vị. 

2. Đối với UBND xã Liên Hội: thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

sáp nhập các xã Việt Yên, Phú Mỹ, Vân Mộng. 

- Đối với trụ sở làm việc của UBND xã Vân Mộng cũ, địa chỉ thôn Khòn 

Tẩu, xã Liên Hội giao cho UBND xã Liên Hội tiếp nhận quản lý và sử dụng làm 

trụ sở chính, bố trí cán bộ, công chức khối chính quyền làm việc, đồng thời có 

trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của đơn vị. 

+ Đối với Nhà làm việc cấp IV (Trạm Y tế xã cũ) địa chỉ thôn Khòn Tẩu, xã 

Liên Hội giao cho UBND xã Liên Hội quản lý và sử dụng. 

- Đối với trụ sở làm việc của UBND xã Việt Yên cũ, địa chỉ thôn Khòn Bó, 

xã Liên Hội giao cho UBND xã Liên Hội tiếp nhận quản lý sử dụng và bố trí cán 
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bộ khối Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể làm việc, đồng thời có 

trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của đơn vị. 

- Đối với trụ sở làm việc (02 tầng) của UBND xã Phú Mỹ cũ, địa chỉ thôn 

Bản Thượng, xã Liên Hội giao cho UBND xã Liên Hội làm các thủ tục điều 

chuyển cho Trường  PTDT  bán  trú  TH  và  THCS  Phú  Mỹ quản lý và sử dụng. 

+ Đối với trụ sở làm việc (cấp IV) UBND xã Phú Mỹ cũ, địa chỉ thôn Bản 

Hạ, xã Liên Hội giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý. 

3. Đối với UBND xã Điềm He: thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

sáp nhập các xã Vĩnh Lại, Song Giang, Văn An. 

- Đối với trụ sở làm việc của UBND xã Văn An cũ, địa chỉ thôn Điềm He, 

xã Điềm He giao cho UBND xã Điềm He tiếp nhận quản lý và sử dụng làm trụ sở 

chính, bố trí cán bộ, công chức khối chính quyền làm việc, đồng thời có trá ch 

nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của đơn vị. 

- Đối với trụ sở làm việc của UBND xã Song Giang cũ, địa chỉ thôn Pác 

Làng, xã Điềm He giao cho UBND xã Điềm He tiếp nhận quản lý sử dụng và bố trí 

cán bộ khối Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể làm việc, đồng thời 

có trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của đơn vị. 

- Đối với trụ sở làm việc (UBND xã Vĩnh Lại cũ) phương án xử lý thu hồi 

khu đất cho Hạt 7 Văn Quan thuê quyền sử dụng đất làm trụ sở làm việc. 

4. Đối với UBND xã An Sơn: thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

sáp nhập các xã Tràng Sơn, Đại An, Chu Túc. 

- Đối với trụ sở làm việc của UBND xã Đại An cũ, địa chỉ thôn Bình Đãng, 

xã An Sơn giao cho UBND xã An Sơn tiếp nhận quản lý và sử dụng làm trụ sở 

chính, bố trí cán bộ, công chức khối chính quyền làm việc, đồng thời có trách 

nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của đơn vị. 

- Đối với trụ sở làm việc của UBND xã Tràng Sơn cũ, địa chỉ thôn Phiền 

Mẫu, xã An Sơn giao cho UBND xã An Sơn tiếp nhận quản lý sử dụng và bố trí 

cán bộ khối Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể làm việc, đồng thời 

có trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của đơn vị. 

+ Đối với trụ sở cấp IV UBND xã Tràng Sơn cũ, địa chỉ thôn Còn Nà, xã An 

Sơn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý. 

- Đối với trụ sở làm việc UBND xã Chu Túc cũ, địa chỉ thôn Nà Tèn xã An 

Sơn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý. 

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện bàn giao tài sản, cơ sở vật chất cho các đơn vị tiếp 

quản và sử dụng theo quy định hiện hành và tham mưu thực hiện việc điều chuyển 

tài sản theo quy định.  
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6. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với các đơn 

vị có liên quan tổ chức thực hiện giao quyền sử dụng đất cho các đơn vị quản lý và 

sử dụng theo quy định, quản lý quỹ đất công trên địa bàn có hiệu quả, đúng quy 

định pháp luật. 

7. Thời gian thực hiện: các đơn vị hoàn thành trước ngày 15/07/2020. 

8. Các đơn vị được giao quản lý và sử dụng công trình có trách nhiệm tiếp 

nhận, quản lý sử dụng công trình đúng mục đích và hiệu quả. Trong quá trình sử 

dụng phải thường xuyên duy tu, sửa chữa các công trình. 

UBND huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, TN&MT huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Lưu: VT.                                                      

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                   Lương Mai Tú 
 


