
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  851/UBND-NV Tràng Định, ngày 08 tháng  6  năm 2022 

V/v triển khai sắp xếp, sáp nhập 

thôn, khu phố trên địa bàn huyện 

năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: UBND các xã: Hùng Việt, Kháng Chiến, 

Cao Minh và Vĩnh Tiến. 

 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 

14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; 

Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2030; 

Căn cứ kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tràng Định Kế hoạch về thực hiện sắp xếp thôn, khu phố 

trên địa bàn huyện Tràng Định giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Công văn số 206/SNV-XDCQ&CTTN ngày 25/02/2022 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai sắp xếp, thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh năm 2022; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn 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; 

Để triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện 

năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt 

một số nội dung như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã xây dựng Đề án sắp xếp thôn, khu phố; tổ chức 

lấy ý kiến cử tri (hoặc đại diện hộ gia đình) về Đề án. 

(Gửi kèm công văn số 601/UBND-THNC trên hệ thống iOffice, mẫu Đề án, 

phụ lục II và các Mẫu biểu: II.1). 
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Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2022 

2. Trình HĐND cấp xã, xem xét, thông qua đề án. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2022 

3. Phòng Nội vụ kiểm tra, hướng, dẫn đôn đốc các xã thực hiện và hoàn 

thiện Đề án tổng thể của cấp huyện, trình UBND tỉnh. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/8/2022 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai 

thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề 

nghị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ, số điện thoại 02053.885.955 

hoặc đ/c Nguyễn Văn Ngữ, ĐTDĐ: 0982 883 558) để xem xét, thống nhất./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, (NVN). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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