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Tràng Định, ngày 10 tháng 11 năm 2020 

KẾ HOAC̣H 

Về triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính  

cấp xã huyện Tràng Định giai đoạn 2019 - 2021 

 

Thực hiện Công văn số 5219/BNV-CQĐP ngày 02/10/2020 của Bộ Nội vụ 

về việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn; Công văn số 4242/VP-THNC ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về thực 

hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Tràng Định; Thông báo số 453-TB/HU 

ngày 12/6/2020 về ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Tràng 

Định ban hành Kế hoac̣h sắp xếp các đơn vi ̣ hành chính (ĐVHC) cấp xa ̃huyện 

Tràng Định giai đoaṇ 2019-2021 như sau: 

I. NÔỊ DUNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ  

Huyện Tràng Định thưc̣ hiêṇ sắp xếp 01 ĐVHC cấp xa ̃thành 01 ĐVHC, cu ̣

thể như sau: 

1. Phương án sắp xếp 

Nhâp̣ nguyên trạng xã Đại Đồng vào thi  ̣trấn Thất Khê. 

2. ĐVHC mới hiǹh thành sau khi sắp xếp 

2.1. Thi ̣trấn Thất Khê: 

- Quy mô dân số: 13.156 người, tỷ lê ̣164,5% so với tiêu chuẩn. 

  - Diện tích tự nhiên: 28,47 km2, tỷ lê ̣203% so với tiêu chuẩn. 

II. NÔỊ DUNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

1. Nôị dung thông tin, tuyên truyền 

Trên cơ sở Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xa ̃huyện Tràng Định giai đoaṇ 

2019-2021, UBND thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng, các cơ quan, ban, ngành 

theo phaṃ vi chức năng của ngành tâp̣ trung thông tin, tuyên truyền để cung cấp 

thông tin đầy đủ, đúng đắn về sư ̣cần thiết trong viêc̣ sắp xếp ĐVHC cấp xa ̃trên 

điạ bàn huyện, quyền và nghiã vu ̣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 huyện Tràng Định giai đoaṇ 

2019-2021. 

Nguyên tắc, nôị dung thông tin, tuyên truyền theo Điều 6, Điều 7, Điều 8, 

Điều 9 của Nghi ̣điṇh 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 
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đơn vị hành chính và Hướng dâñ số 81-HD/BTGTU, ngày 03/6/2019 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền viêc̣ sắp xếp các ĐVHC cấp huyêṇ, cấp xa.̃ 

2. Hiǹh thức thông tin tuyên truyền 

2.1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chủ trì, phối hơp̣ với 

Phòng Văn hoá và Thông tin tổ chức thông tin, truyền trên các phương tiêṇ 

thông tin đaị chúng, hê ̣thống thông tin cơ sở. 

2.2. Ủy ban nhân dân thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng tổ chức thông tin, 

tuyên truyền trên các phương tiêṇ thông tin đaị chúng, hê ̣thống thông tin cơ sở, 

Hôị nghi ̣triển khai có liên quan đến sắp xếp ĐVHC phổ biến taị Hôị nghi ̣cử tri, 

các cuôc̣ hop̣ ở thôn, khu phố. 

2.3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội: theo phaṃ vi, thẩm quyền hướng 

dâñ và thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp ĐVHC trên điạ bàn 

huyện giai đoaṇ 2019-2021. 

3. Thời gian: Từ ngày 26/11/2020 đến khi tổng kết viêc̣ sắp xếp ĐVHC. 

III. VỀ NÔỊ DUNG LẤY Ý KIẾN CỬ TRI 

Căn cứ Phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xa ̃huyện Tràng Định giai đoaṇ 

2019-2021, UBND thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng tổ chức triển khai và chỉ đaọ, 

hướng dâñ các thôn, khu phố tổ chức phổ biến, quán triêṭ, lâp̣ danh sách cử tri,... 

và thành lâp̣ các Tổ lấy ý kiến cử tri để thưc̣ hiêṇ các trình tự, thủ tục tổ chức lấy 

ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC theo quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, Nghi ̣điṇh số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghi ̣quyết 

số 653/2019/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vu ̣Quốc hôị, cu ̣thể: 

1. Đăng tải tài liêụ phuc̣ vu ̣lấy ý kiến cử tri 

1.1. Nôị dung tài liêụ lấy ý kiến cử tri 

Tài liêụ để phuc̣ vu ̣lấy ý kiến cử tri trên điạ bàn huyện, gồm:  

- Tóm tắt Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xa ̃thuôc̣ huyêṇ (gồm: sư ̣cần thiết, 

muc̣ đích, yêu cầu của viêc̣ sắp xếp ĐVHC, các nôị dung sắp xếp, tiêu chuẩn, 

quy mô, những tác đôṇg tích cưc̣ của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp). 

- Danh muc̣ các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyêṇ về sắp xếp 

ĐVHC. 

1.2. Hình thức đăng tải 

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND tại địa chỉ: 

http://www.langson.gov.vn/trangdinh/; Niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, thị 

trấn, các thôn, khu phố và phổ biến taị các Hôị nghi,̣ cuôc̣ hop̣ ở cấp xa,̃ thị trấn 

ở thôn, khu phố (có liên quan đến sắp xếp). 

1.3. Thời gian đăng tải: Từ ngày 28/11/2020 đến khi kết thúc lấy ý kiến cử tri. 

2. Lâp̣ danh sách cử tri 

http://www.langson.gov.vn/trangdinh/
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2.1. UBND thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng có trách nhiệm chỉ đạo các 

thôn, khu phố lâp̣ danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri. 

2.2. Danh sách cử tri ở thôn, khu phố lập theo hộ gia đình, chủ hộ đứng đầu 

đến các thành viên trong gia đình và thứ tự các hộ từ đầu thôn, khu phố đến cuối 

thôn, khối phố. 

2.3.Thời gian hoàn thành: Trước ngày 28/11/2020. 

3. Niêm yết danh sách cử tri 

3.1. Danh sách cử tri đươc̣ niêm yết ta ị UBND thị trấn Thất Khê, xã 

Đại Đồng, ta ị các khu phố, thôn,. 

3.2. Thời gian niêm yết: Chậm nhất bắt đầu từ ngày 28/11/2020. 

4. Thành lâp̣ Tổ lấy ý kiến cử tri 

4.1. Trưởng thôn, khu phố phối hợp, thống nhất với Trưởng ban công tác 

Mặt trận thôn, khu phố đề xuất danh sách các thành viên Tổ lấy ý kiến cử tri để 

UBND xa,̃ thị trấn quyết điṇh thành lâp̣ taị mỗi thôn, khu phố 01 Tổ lấy ý kiến 

cử tri. 

4.2. Tổ lấy ý kiến cử tri có từ 05 đến 07 người, gồm Tổ trưởng, thư ký và 

các thành viên. 

4.3. Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm: Theo dõi biến động danh sách cử 

tri; Chuẩn bi ̣các điều kiêṇ cho viêc̣ 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 xa,̃ trị trấn về kết quả lấy ý kiến cử tri. 

4.4. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 08/12/2020. 

5. Lấy ý kiến cử tri 

Tổ chức lấy ý kiến cử tri trong ngày 22/12/2020 (Thứ Ba) 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 thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng 

tổng hơp̣ kết quả và báo cáo UBND huyện và HĐND cùng cấp theo quy điṇh 

trước 10 giờ 00 phút ngày 23/12/2020. 

 (Chi tiết theo Phu ̣luc̣ và các biểu mâũ đính kèm). 

7. Triǹh HĐND cùng cấp về sắp xếp ĐVHC 

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng hoàn 

thiêṇ các thủ tuc̣ về hồ sơ, trình tư ̣để trình HĐND cùng cấp xem xét, biểu quyết 

trước ngày 24/12/2020. 

IV. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

1. UBND thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng  
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1.1. Phân công nhiêṃ vu,̣ xác điṇh rõ trách nhiêṃ trong triển khai các nôị 

dung về sắp xếp ĐVHC cấp xa ̃taị điạ phương. 

1.2. Chỉ đạo các khu phố, thôn lâp̣ danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử 

tri, tổng hơp̣ kết quả và báo cáo UBND huyện và HĐND cùng cấp; 

1.3. Hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thiêṇ các thủ tuc̣ về hồ sơ, trình tư ̣ để trình 

HĐND cùng cấp xem xét, biểu quyết 

2. Phòng Nội vụ huyện  

- Tóm tắt Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xa ̃ thuôc̣ huyêṇ (gồm: sư ̣ cần 

thiết, muc̣ đích, yêu cầu của viêc̣ sắp xếp ĐVHC, các nôị dung sắp xếp, tiêu 

chuẩn, quy mô, những tác đôṇg tích cưc̣ của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp) 

gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. 

Trong quá trình thưc̣ hiêṇ, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn 

vi ̣kip̣ thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nôị vu)̣ để hướng dẫn, giải 

đáp hoăc̣ báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyêṇ uỷ;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- UBMTQ và các Đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, ĐVSN trực thuộc; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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