
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NV Văn Quan, ngày      tháng 01 năm 2021 

V/v triển khai Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn về sáp nhập, 

giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: 

 

- Các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, giải 

thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Công tác tuyên truyền 

a) Nôị dung thông tin tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, đặt tên 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhâṇ thức và trách 

nhiêṃ trong viêc̣ sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của tỉnh, nhằm tinh 

gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã. 

- Về công tác kiêṇ toàn tổ chức, giới thiêụ nhân sư,̣ quy trình cử, bầu Trưởng 

thôn, khối phố theo quy điṇh. 

- 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 lơị công côṇg,... do Nhân dân và các tổ chức đóng góp toàn bô ̣hoăc̣ môṭ 

phần kinh phí trong phaṃ vi thôn, khối phố cũ. 

- Viêc̣ bố trí tru ̣ sở Nhà Văn hóa của thôn, khối phố mới và môṭ số nôị dung 

khác liên quan. 

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 11/01/2021 08:26:13
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b) Trách nhiệm thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện tổ chức tuyên truyền các nội dung trên thông qua 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 đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn 

huyện, chỉ đạo cấp xã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tuyên truyền. 

- 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 xã. 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 hết năm 2020. 

2. Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh 

a) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có thôn, khối phố sáp nhập tổ chức công bố 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu HDND và Nhân dân các thôn, khối phố theo 

phaṃ vi, thẩm quyền quản lý trên điạ bàn. 

b) Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/01/2021. 

3. Kiêṇ toàn tổ chức bô ̣máy, nhân sự taị các thôn, khối phố mới  

a) Tiến hành sáp nhập, kiêṇ toàn các tổ chức taị các thôn, tổ dân phố mới theo 

quy điṇh hiện hành và hướng dâñ taị Công văn số 1262-CV/TU ngày 20/02/2019 của 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc sáp nhập tổ chức Đảng, Ban công tác Mặt trận và các tổ 

chức chính trị - xã hội ở thôn, khu, khối phố (gồm tổ chức đảng, ban công tác Mặt 

trận và các tổ chức chính trị - xã hội). 

b) Kiện toàn chức danh Trưởng thôn, khối phố theo quy định tại Điều 20, Điều 

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

hành kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

c) Bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách theo quy định. 

d) Thời gian hoàn thành: trước ngày 25/01/2021. 

4. Thưc̣ hiêṇ bàn giao Nhà Văn hóa, kinh phí, hồ sơ, tài liệu liên quan 

a) Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn có trách nhiệm: 
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- Rà soát, thống kê, bàn giao kinh phí, hồ sơ, tài liệu có liên quan,... ở thôn, 

khối phố để thưc̣ hiêṇ bàn giao cho các thôn, khối phố phố mới hình thành đảm bảo 

tiết kiệm, tránh lãng phí. 

- Quản lý, sử dụng Nhà Văn hóa của các thôn, khối phố được sáp nhập tiết 

kiệm, tránh lãng phí; thưc̣ hiêṇ bàn giao cho các thôn, khối phố mới hình thành. Trong 

trường hợp thôn, khối phố sau khi sáp nhập Nhà Văn hóa không thể sử dụng được nữa 

cần cải tạo hoặc xây dựng mới, UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện xem xét, 

bố trí kinh phí để xây dựng mới hoặc cải tạo lại để đảm bảo cho hoạt động của thôn, 

khối phố. 

b) Trong quá trình thực hiện, đề nghị các cơ quan, Ban, ngành đoàn thể huyện 

căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao, thẩm quyền quản lý và văn bản hướng dẫn 

của cơ quan cấp trên hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung theo đúng 

quy định. 

b) Thời gian hoàn thành: trong tháng 01/2021. 

5. Trách nhiệm thực hiện 

a) Phòng Nội vụ: tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

các xã, thị trấn thực hiện. Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghi ̣quyết. 

b) Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định, 

có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý và giải 

quyết những nội dung công việc ở cơ sở có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; 

hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục 

hành chính có liên quan do sáp nhập, đặt tên thôn, khối phố trên địa bàn huyện. 

c) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thôn, khối phố mới thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức 

bộ máy, hồ sơ, tài liệu, Nhà Văn hóa, tài sản, kinh phí (nếu có). 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở thôn, 

khối phố mới, chuyển đổi các loại giấy tờ cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp theo thẩm quyền. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-

HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên điạ bàn thuộc phạm vi, 

thẩm quyền quản lý. 

- Tiến hành rà soát, lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do thực hiện sáp nhập, giải thể 

thôn, tổ dân phố trình UBND huyện (qua phòng Nội vụ) quyết định hỗ trợ chế độ 
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chính sách theo quy định. 

- Báo cáo kết quả triển khai về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 

05 tháng 03 năm 2020. Nội dung báo cáo: thời gian tổ chức công bố Nghị quyết, việc 

kiện toàn tổ chức, nhân sự, những kiến nghị đề xuất,… 

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: 

chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

tạo sự đồng thuận, thống nhất khi thực hiện sáp nhập, đặt tên; hướng dẫn việc sáp 

nhập Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội ở thôn, khối phố đảm bảo 

đúng quy trình, quy định theo Điều lệ của tổ chức mình. 

đ) Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo đối với chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã và các thôn, khối phố trong công 

tác phối hợp triển khai các nội dung theo văn bản này đảm bảo đạt kết quả cao nhất. 

 (Gửi kèm Công văn này Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh). 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có 

vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nôị 

vu)̣ để thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Lương Mai Tú 

 


