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V/v đôn đốc thực hiện 

phương án nhập thôn, khối 

phố năm 2020. 

  

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 256/UBND-NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 

2020; Công văn số 427/SNV-XDCQ&CNTT ngày 10/4/2020 của Sở Nội vụ về 

việc thống nhất nội dung thực hiện sắp xếp, sáp nhâp ̣thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 456/UBND-NV 

ngày 08/4/2020 về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn 

huyện năm 2020, trong đó yêu cầu các xã, thị trấn rà soát , thống kê số liệu về diện 

tích, dân số và lập danh sách các thôn , khối phố trên điạ bàn thuôc̣ phaṃ vi quản 

lý; lập danh sách phương án sáp nhâp̣ các thôn , khối phố có quy mô số hô ̣gia đình 

chưa đảm bảo 50% số hô ̣gia đình theo quy điṇh (Đối với thôn : Dưới 75 hô ̣gia 

đình; Đối với khối phố: Dưới 100 hô ̣gia đình) vào các thôn, khối phố liền kề. Trên 

cơ sở danh sách và phương án sáp nhập thôn của các xã, thị trấn, UBND huyện đã 

ban hành Phương án số 35/PA-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Quan về việc đề xuất thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố năm 2020 

trên địa bàn huyện Văn Quan; Phương án số 36/PA-UBND ngày 06/5/2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Văn Quan về việc Bổ sung thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, 

khối phố năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 692/UBND-THNC ngày 

24/6/2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương giải thể; sáp nhập, đặt tên; 

đổi tên thôn, tổ dân phố năm 2020. Để  đảm bảo trình tự, tiến độ thời gian theo 

đúng lộ trình đã đề ra và phương án của xã, huyện đã được phê duyệt. Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương, 

nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội 

cùng cấp tiếp tục tổ chức thông tin , tuyên truyền về các Nghi ̣ quyết và văn bản về 

việc sắp xếp ĐVHC của Trung ương, tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân trên địa bàn để  cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn về mục 

đích, sư ̣cần thiết , lợi ích của việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố chưa đủ tiêu 

chuẩn theo quy định, quyền và nghiã vu ̣của cử tri , nhằm tạo sự đồng thuận của 

nhân dân, của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

hội viên, thành viên và nhân dân trong việc sắp xếp sáp nhập thôn, khối phố trên 

địa bàn huyện Văn Quan. 

2. Khẩn trương triển khai thực hiện theo phương án sáp nhập thôn, khối phố 
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đã đăng ký và được tỉnh phê duyệt. Hoàn thành Đề án sáp nhập thôn, khối phố năm 

2020, tổ chức lấy ý kiên cử tri, gửi Đề án và Biên bản lấy ý kiến cử tri về UBND 

huyện (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp, xem xét thẩm định theo đúng thời gian đã 

được nêu tại Công văn số 456/UBND-NV ngày 08/4/2020 của UBND huyện (đến 

nay chỉ có 04 xã: Tri Lễ, Điềm He, Khánh Khê, Đồng Giáp đã gửi Đề án đúng thời 

gian).  Đối với các xã, thị trấn đến nay chưa hoàn thành Đề án và lấy ý kiến cử tri 

về Đề án, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu khẩn trương hoàn thành Đề án gửi về 

UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp xây dựng đề án cấp huyện trước 

ngày 06/7/2020 

3. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng nhân dân xã 

xem xét, thông qua Đề án tại kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2020, tham mưu 

ban hành Nghị quyết thông qua Đề án. Hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBND huyện (qua 

phòng Nội vụ) trước ngày 05/8/2020. 

- Hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND huyện. 

+ Biên bản lấy ý kiến cử tri. 

+ Đề án sáp nhập, thôn, khối phố. 

+ Nghị quyết của HĐND cấp xã. 

+ Sơ đồ các thôn trước và sau sáp nhập (01 bản trước, 01 bản sau khi nhập 

thôn, khối phố). 

4. Đối với xã Tràng Phái 

- UBND huyện đã nhận được Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 23/6/2020 về 

việc giải trình việc chưa thực hiện sáp nhập các thôn dưới 75 hộ (xã đã có phương 

án sáp nhập) trên địa bàn xã Tràng Phái năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện không 

chấp thuận với đề nghị của UBND xã Tràng Phái về đề nghị chưa thực hiện sáp 

nhập các thôn trong năm 2020 để thực hiện sáp nhập trong năm 2021. Vì các lý do 

UBND xã đưa ra không phù hợp và hiện nay các phương án sáp nhập đã được 

UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện sáp nhập trong năm 2020 tại Công văn số 

692/UBND-THNC ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh. 

- Yêu cầu UBND xã Tràng Phái khẩn trương triển khai thực hiện sáp nhập 

các thôn theo lộ trình, phương án đã đề ra, hoàn thành Đề án, tổ chức lấy ý kiến cử 

tri hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, để trình HĐND xã tại kỳ họp giữa năm thông 

qua Đề án và hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBND huyện đúng thời gian quy định trên. 

- Đề nghị Đảng ủy, HĐND xã Tràng Phái tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, tuyên truyền trong công tác sáp nhập thôn, đảm bảo thực hiện đúng theo 

phương án được tỉnh phê duyệt. 

5. Đề nghị Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn có thôn sáp nhập. 

Tăng cường chỉ đạo, giám sát việc thực hiện sáp nhập thôn, khối phố đảm 

bảo tiến độ về thời gian, đúng theo các quy định của pháp luật nhằm tinh gọn bộ 
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máy nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu 

tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở thôn, khối phố. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy, HĐND các xã, TT; 

- Lưu. VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lương Mai Tú 

         
 

 


