
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/KH-UBND Tràng Định, ngày 07 tháng 01 năm 2022   

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập,  

giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc chuyển thôn thành tổ dân phố tại các thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND 

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 04/KH-UBND, ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, giải thể, 

đổi tên thôn, tổ dân phố và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

chuyển thôn thành tổ dân phố tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của 

HĐND tỉnh kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu 

a) Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, ổn định, hiệu lực, hiệu quả trong 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của thôn, tổ dân phố mới hình thành sau sáp nhập 

ở địa phương; 

b) Ổn định đời sống của Nhân dân địa phương và hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn; 

c) Thực hiện bàn giao, tiếp nhận nhà văn hóa và tài sản, phương tiện, 

trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu liên quan của thôn, tổ dân phố mới sau 

sáp nhập đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; 

d) Giải quyết chế độ chính sách đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập, giải thể 

thôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

a) Nội dung tổ chức thông tin, tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công 
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chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện Tràng Định về nội dung Nghị 

quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh bằng nhiều hình 

thức nhằm nâng cao nhận thức về việc 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; 

- Công tác kiện toàn tổ chức, giới thiệu nhân sự, quy trình cử, bầu Trưởng 

thôn theo quy định;  

- Công khai về quyền và nghĩa vụ tài chính của công dân, các tổ chức 

trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, 

các công trình phúc lợi công cộng... do Nhân dân và các tổ chức đóng góp toàn 

bộ hoặc một phần kinh phí trong phạm vi thôn; 

- Việc bố trí trụ sở nhà văn hóa của thôn mới và một số nội dung khác 

liên quan. 

b) Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2022, bắt đầu từ tháng 

01/2022. 

2. Tổ chức công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh  

a) UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức công bố 

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh theo phạm vi, 

thẩm quyền quản lý trên địa bàn. 

b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/01/2022. 

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tại các thôn, tổ dân phố mới  

a) UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn: 

- Thực hiện sáp nhập, kiện toàn tổ chức (gồm tổ chức đảng, ban công tác 

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội) tại các thôn mới theo quy định hiện 

hành và hướng dẫn tại 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; 

 - Kiện toàn chức danh Trưởng thôn 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; 

- Bố trí, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn đảm bảo theo quy định. 

b) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2022. 

4. Thực hiện bàn giao nhà văn hóa, kinh phí, hồ sơ, tài liệu liên quan 

a) UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn có sáp nhập, giải 

thể thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý và văn bản hướng 
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dẫn của cơ quan cấp trên tiến hành rà soát, thống kê, bàn giao kinh phí, hồ sơ, 

tài liệu có liên quan,... của các thôn cho các thôn mới hình thành đảm bảo 

nhanh gọn, đầy đủ, hiệu quả, tránh lãng phí. 

Trong trường hợp thôn sau khi sáp nhập, Nhà văn hóa không thể sử dụng 

được nữa cần cải tạo hoặc xây dựng mới, UBND cấp xã báo cáo UBND cấp 

huyện xem xét, bố trí kinh phí để xây dựng mới hoặc cải tạo lại để đảm bảo 

cho hoạt động của thôn. 

b) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2022. 

5. Giải quyết chế độ chính sách đối người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn dôi dư 

a) UBND cấp huyện rà soát, giải quyết chế độ chính sách đối với người 

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

thôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

b) Thời gian hoàn thành: Trong Quý I/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

a) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan để 

các huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh đảm bảo thời gian, tiến độ theo Kế hoạch này; 

b) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai; đề xuất chỉ đạo 

tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các huyện trong quá trình tổ chức triển khai 

thực hiện. 

2. Phòng Lao động Thương bình và xã hội - Dân tộc huyện 

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các xã và các cơ quan liên quan rà soát 

danh sách các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 

16/9/2021 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các 

thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025 sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn việc thực hiện các chính sách của thôn đặc biệt khó khăn 

trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh 

sách các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sáp nhập. 

3. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông 

Phối hợp với phòng Văn hóa  và các đơn vị liên quan kịp thời định hướng 

nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, 

khu phố tại các xã trên địa bàn huyện Tràng Định theo Kế hoạch; 

4. Các phòng, ban, ngành huyện 

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 
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điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính 

có liên quan do sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn trên địa bàn huyện. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp 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 

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

6. UBND cấp xã 

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

57/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn thuộc 

phạm vi, thẩm quyền quản lý; 

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền mục đích của việc sáp nhập, đặt tên 

thôn trên địa bàn; thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, đúng quy định và lộ trình triển khai; 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, 

tài liệu, cơ sở vật chất...; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư các 

thôn, khu phố mới đảm bảo ổn định, phát triển; 

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở 

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

nghiệp theo thẩm quyền; 

đ) Rà soát danh sách, đề nghị cấp trên quyết định phê duyệt các trường hợp 

dôi dư được hưởng chính sách hỗ trợ một lần theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND đảm bảo kịp thời. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để xem 

xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã: Đại Đồng, Chi 

Lăng và Vĩnh Tiến; 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông 

huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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