
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 167/KH-UBND   Hữu Lũng, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính  

cấp xã huyện Hữu Lũng giai đoạn 2019 - 2021 
 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2019-2021;  

Căn cứ Văn bản số 622/SNV-XDCQ&CTTN ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ 
tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn  2019-2021 
trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các 
đơn vị hành chính cấp xã huyện Hữu Lũng giai đoạn 2019-2021 như sau: 

I. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ HUYỆN HỮU LŨNG 

Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021 đã được Bộ Nội vụ thông qua, trong đó huyện 
Hữu Lũng trong năm 2019 thực hiện sắp xếp 04 ĐVHC cấp xã thành 02 ĐVHC, cụ 
thể như sau: 

1. Nhập xã Vân Nham và xã Đô Lương để thành lập xã mới có tên là xã Vân 
Nham. Xã mới (Vân Nham) có quy mô: 

- Quy mô dân số: 8.665 người, tỷ lệ 174,3%. 

- Diện tích tự nhiên: 36,53 Km2, tỷ lệ 73,06%. 

2. Nhập xã Thiện Kỵ và xã Tân Lập để thành lập xã mới có tên là xã Thiện Tân. 
Xã mới (Thiện Tân) có quy mô: 

- Quy mô dân số: 5.381 người, tỷ lệ 107,62%. 

- Diện tích tự nhiên: 49,21 Km2, tỷ lệ 98,42%. 

II. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền 

Trên cơ sở Phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Hữu 
Lũng giai đoạn 2019-2021, UBND các xã, các cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức 
năng nhiệm vụ tập trung thông tin, tuyên truyền để cung cấp thông tin đầy đủ, 
đúng đắn về sự cần thiết trong việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện, 
quyền và nghĩa vụ của cử tri, nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, 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 ĐVHC cấp xã  huyện Hữu Lũng giai đoạn 2019-2021. 
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Nguyên tắc, nội dung thông tin, tuyên truyền theo Điều 6, Điều 7, Điều 8, 
Điều 9 của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng 
dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn 
vị hành chính và Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU, ngày 03/6/2019 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã. 

2. Hình thức thông tin tuyên truyền 

2.1. Phòng Văn hoá – Thông tin chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Văn hoá , 
Thể thao và Truyền thông huyện thông tin, truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ và 
trách nhiệm trong việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã. Theo đó, sẽ tạo sự thay đổi tích 
cực và tập trung được nguồn lực, phát huy tiềm năng phát triển của địa phương, 
phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản 
biên chế, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của bộ máy hành chính. Sau sắp xếp, các ĐVHC cấp xã có thêm điều kiện 
thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuy 
nhiên, việc triển khai sẽ có những khó khăn nhất định, đòi hỏi sự thống nhất cao 
trong nhận thức và hành động.  

2.2. Đối với các xã: Đô Lương, Vân Nham, Tân Lập và Thiện Kỵ. 

Ngoài những nội dung trên, cần tập trung công tác thông tin, tuyên truyền 
thông qua hệ thống thông tin truyền thanh, công tác cổ động (bao gồm cả hình thức 
trực quan, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc,... đặc biệt trong ngày lấy phiếu cử tri) như một 
hoạt động chính trị quan trọng, bố trí hợp lý nơi niêm yết danh sách cử tri tại xã, tại 
thôn và địa điểm tổ chức lấy ý kiến cử tri để các tầng lớp nhân dân tiếp cận đầy đủ 
thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri; 

- Tổ chức các Hội nghị triển khai tại cấp xã; 

- Tổ chức hội nghị cử tri của từng thôn để cung cấp đầy đủ thông tin về sự cần 
thiết trong việc sắp xếp đơn vị hành chính, quyền và nghĩa vụ của cử tri, phát phiếu 
và hướng dẫn việc ghi phiếu, bỏ phiếu,... nhằm tạo sự đồng thuận cao trong mọi 
tầng lớp Nhân dân và trách nhiệm của các cấp, cấp uỷ Đảng, các Đoàn thể; của cán 
bộ, đoàn viên, hội viên cấp cơ sở trong nhận thức và hành động.  

Lưu ý: - Trước khi tổ hội nghị cử tri ở thôn, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể phải  
họp Chi bộ, Chi đoàn, Chi hội… đề tổ chức tuyên truyền tạo sự đồng thuận nhất trí 
trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

- Xây dựng lịch tổ chức hội nghị cử tri của từng thôn và thống nhất với các 
Thành viên Ban chỉ đạo của huyện phụ trách xã (khi tổ chức hội nghị nhất thiết 
phải có đại diện thành viên Ban chỉ đạo của huyện và đại diện lãnh đạo chủ chốt 
cấp xã dự họp). Thời gian tổ chức hội nghị cử trí từ ngày 24/6/2019 đến hết ngày 
01/7/2019. Đối với những thôn khi tổ chức hội nghị cử tri chưa tạo được sự đồng 
thuận, thống nhất của cử tri về nhập xã thì phải báo cáo với UBND huyện xin ý 
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kiến chỉ đạo để tiếp tục tổ chức hội nghị cử tri để tiếp tục tuyên truyền, giải thích 
tạo sự đồng thuận trong nhân dân trước khi lấy ý kiến cử tri về phương án nhập xã. 

III. VỀ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI 

1. Đăng tải tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri 

-  Nội dung tài liệu lấy ý kiến cử tri 

+ Tóm tắt Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện (gồm: sự cần thiết, 
mục đích, yêu cầu của việc sắp xếp ĐVHC, các nội dung sắp xếp, tiêu chuẩn, quy 
mô và tên mới (địa danh) của ĐVHC mới hình thành (nếu có), những tác động tích 
cực của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp). 

+ Danh mục các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp 
ĐVHC. 

-  Hình thức đăng tải: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông 
tin điện tử của UBND cấp huyện và cấp xã (nếu có); Niêm yết tại trụ sở UBND 
cấp xã, các thôn, khối phố và phổ biến tại các Hội nghị, cuộc họp ở cấp xã, ở thôn, 
khối phố (có liên quan đến sắp xếp). 

- Thời gian đăng tải: Từ ngày 15/6/2019 đến khi kết thúc lấy ý kiến cử tri. 

2. Lập danh sách cử tri 

- UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo các thôn lập danh sách cử tri. 

- Danh sách cử tri ở thôn lập theo hộ gia đình, chủ hộ đứng đầu đến các thành 
viên trong gia đình và thứ tự các hộ từ đầu thôn đến cuối thôn. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/6/2019. 

3. Niêm yết danh sách cử tri 

- Danh sách cử tri được niêm yết tại UBND cấp xã; tại các thôn trong thời 
gian 15 ngày trước ngày lấy ý kiến cử tri. 

- Thời gian niêm yết: Chậm nhất bắt đầu từ ngày 20/6/2019. 

4. Thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri 

- Trưởng thôn phối hợp, thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn đề 
xuất danh sách các thành viên Tổ lấy ý kiến cử tri để UBND cấp xã quyết định 
thành lập tại mỗi thôn 01Tổ lấy ý kiến cử tri. 

- Tổ lấy ý kiến cử tri có từ 05 đến 07 người, gồm Tổ trưởng, thư ký và các 
thành viên (có mẫu Quyết định của từng xã kèm theo). 

 - Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm: Theo dõi biến động danh sách cử tri; 
Chuẩn bị các điều kiện cho việc lấy ý kiến cử tri; Phát phiếu lấy ý kiến cử tri; Tổ 
chức việc bỏ phiếu; Kiểm phiếu, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, niêm phong 
phiếu; Báo cáo UBND cấp xã về kết quả lấy ý kiến cử tri. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/6/2019. 
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5. Lấy ý kiến cử tri  

Tổ chức lấy ý kiến cử tri trong ngày 06/7/2019 (Thứ 7) từ 7 giờ 00 phút đến 
17 giờ 00 phút. 

6. Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri: Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, 
UBND cấp xã tổng hợp kết quả và báo cáo UBND cấp trên và HĐND cùng cấp 
theo quy định, thời gian cụ thể như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Báo cáo HĐND cùng cấp và UBND cấp huyện 
trước ngày 09/7/2019. 

- Ủy ban nhân dân huyện: Báo cáo HĐND  huyện và UBND tỉnh (qua Sở Nội 
vụ) trước ngày 10/7/2019. 

7. Trình HĐND các cấp về sắp xếp ĐVHC: Căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri, 
UBND huyện, cấp xã hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ, trình tự để trình HĐND cùng 
cấp xem xét, biểu quyết, cụ thể:  

- Đối với HĐND cấp xã: Trước ngày 10/7/2019. 

- Đối với HĐND cấp huyện: Trước ngày 15/7/2019. 

V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI 

1. Căn cứ các quy định hiện hành và nội dung triển khai theo kế hoạch này, 
Phòng Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân các xã Đô Lương, Vân Nham, Tân Lập và 
Thiện Kỵ lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tài chính 
– Kế hoạch huyện) xem xét quyết định.   

         2. Các nội dung chi cho việc triển khai sắp xếp ĐVHC gồm:  

- Chi phí hội nghị, hội thảo báo cáo cấp huyện, cấp xã. 

- Chi phí Khảo sát, xây dựng Đề án chi tiết. 

- Chi phí công tác thông tin, tuyên truyền. 

- Chi phí tổ chức lấy phiếu cử tri. 

- Chi phí xây dựng các báo cáo, văn bản (nếu có). 

- Chi phí dự phòng, các chi phí khác.... 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện 

 Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện thành 
lập Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện để thống nhất chỉ đạo, 
phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm trong triển khai các nội dung về sắp 
xếp ĐVHC, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của  
Kế hoạch.  
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2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Hướng dẫn UBND các xã Đô Lương, Vân Nham, Tân Lập, Thiện Kỵ, phòng 
Nội vụ lập dự toán, phương án phân bổ, bố trí nguồn kinh phí và quyết toán kinh 
phí trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC huyện Hữu Lũng giai đoạn 2019-2021 trên 
cơ sở Luật ngân sách nhà nước, các quy định hiện hành phù hợp với tình hình thực 
tế của huyện. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì phối hợp cùng Trung tâm Văn hoá, 
Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã và các cơ quan liên quan xây dựng 
kế hoạch, tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp các ĐVHC để tổ chức hợp lý 
các ĐVHC phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực 
của nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội là chủ trương đúng đắn và 
khách quan, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, qua đó xác định rõ trách nhiệm của các 
cấp, các ngành, UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện cũng như tạo sự đồng 
thuận của các tầng lớp nhân dân đối với việc sắp xếp ĐVHC trên địa bàn huyện. 

4. Ủy ban nhân dân các xã: Đô Lương, Vân Nham, Tân Lập, Thiện Kỵ triển 
khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn tại các Văn bản 
của Trung ương, của tỉnh và những nhiệm vụ tại Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị 
kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ là cơ quan thường trực) để 
hướng dẫn, giải đáp hoặc báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT  Huyện ủy; TT HĐND huyện; 
- CT các PCT Huyện; 
- Ban Tuyên giáo  Huyện Ủy; 
- Ban Tổ chức Huyện ủy; 
- Ban Dân vận Huyện ủy; 
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện; 
- Văn phòng HĐND & UBND, phòng TCKH; 
NV;  TT Văn hóa TT và TT huyện; 
- UBND các xã, Thị trấn; 
- Thành viên BCĐ; 
- Lưu: VT; NV. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Long Văn Sơn 

 

Long Vă
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