
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NV 

V/v xây dựng Phương án sắp xếp 

nhân sự, Đề án sáp nhập thôn và tổ 

chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp 

nhập thôn năm 2022 

Hữu Lũng, ngày      tháng 6 năm 2022 

              
Kính gửi: 

- Đảng ủy xã Thiện Tân; 

- Ủy ban nhân dân xã Thiện Tân. 
 

Thực hiện Văn bản số 601/UBND-THNC ngày 01/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đồng ý phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố 

năm 2022. Theo đó xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng thực hiện sáp nhập thôn 

Tân Châu với thôn Hợp Thành thành 1 thôn mới. 

Căn cứ Hướng dẫn số 84/HD-SNV ngày 23/4/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn hướng dẫn về nghiệp vụ, biểu mẫu lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập 

thôn, khu phố, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của tỉnh. 

Để triển khai thực hiện việc xây dựng Phương án bố trí sắp xếp nhân sự, 

Đề án sáp nhập thôn và tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập thôn được 

thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ về thời gian, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thiện Tân triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức họp bàn để xem xét, xây dựng Phương án bố trí sắp xếp 

những người hoạt động không chuyên trách ở thôn được hưởng phụ cấp hàng 

tháng và các chức danh được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng ở thôn theo mẫu 

phương án gửi kèm (thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB 

MTTQ và các đoàn thể xã, Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT và 

thành phần khác do xã mời). 

Trường hợp dôi dư sau sáp nhập, đề nghị UBND xã lập danh sách, hồ sơ 

và dự toán kinh phí chi trả để được hưởng chính sách hỗ trợ một lần theo Nghị 

quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. 

2. Thực hiện xây dựng Đề án sáp nhập thôn Tân Châu với thôn Hợp 

Thành trong năm 2022 theo mẫu Đề án kèm theo. Tổ chức họp thôn để lấy ý 

kiến của toàn bộ cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực dự kiến 

sáp nhập theo đề án; tổng hợp và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án. Về 

hình thức, thời gian, biểu mẫu và tổ chức lấy ý kiến cử tri thực hiện theo 

Hướng dẫn số 84/HD-SNV ngày 23/4/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

3. Ủy ban nhân dân xã chủ động trong việc lập danh sách cử tri, in phiếu 

lấy ý kiến cử tri, in các mẫu biên bản, chuẩn bị hòm phiếu và các cơ sở vật chất 

khác phục vụ cho công tác lấy ý kiến cử tri. 



Yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thiện Tân nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung nêu trên, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc phản ánh về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TT HĐND huyện; 

- UB MTTQ VN huyện; 

- Ban tổ chức Huyện ủy; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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