
 

Kính gửi: 

- Sở Nôị vu;̣  

- Ban Dân tộc; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV 

ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ dân phố;  

Sau khi xem xét Công văn số 173/UBND-NV ngày 21/02/2020 của 

UBND huyện Lộc Bình về xin chủ trương sáp nhập thôn, khu phố trong năm 

2020 và Tờ trình số 100/TTr-SNV ngày 12/3/2020 của Sở Nôị vu ̣về việc báo 

cáo kết quả thẩm định phương án sắp xếp, sáp nhập thôn của UBND huyện 

Lộc Bình và đề xuất nội dung thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh năm 2020; 

Để tiếp tuc̣ sắp xếp, tổ chức hơp̣ lý các thôn, tổ dân phố đảm bảo quy mô 

số hô ̣gia đình theo quy định, phù hơp̣ với thưc̣ tiêñ, quy hoac̣h phát triển kinh 

tế - xa ̃hôị của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện như 

sau: 

1. UBND các huyêṇ, thành phố 

Tổ chức rà soát danh sách các thôn, tổ dân phố trên điạ bàn thuôc̣ phaṃ 

vi quản lý để đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhâp̣ thôn, tổ dân phố trong năm 

2020 theo các nôị dung sau: 

a) Sáp nhâp̣ các thôn, tổ dân phố có quy mô số hô ̣gia đình chưa đảm bảo 

50% số hô ̣gia đình theo quy điṇh (Đối với thôn: Dưới 75 hô ̣gia đình; Đối 

với tổ dân phố: Dưới 100 hô ̣gia đình) vào các thôn, tổ dân phố liền kề. 

Các thôn, tổ dân phố thuôc̣ diêṇ sáp nhâp̣ trên nếu chưa thưc̣ hiêṇ sáp 

nhâp̣ phải giải trình, thuyết minh, làm rõ các yếu tố đăc̣ thù chưa thể thưc̣ hiêṇ 

sáp nhâp̣ (về vị trí địa lý, địa hình và phong tục tập quán của cộng đồng dân 

cư), xác định giải pháp, lộ trình sáp nhập. Trường hợp thôn, tổ dân phố sau 

sắp xếp, sáp nhập vẫn chưa đảm bảo tiêu chí số hô ̣gia đình theo quy điṇh thì 

giải trình, thuyết minh rõ lý do, các yếu tố đăc̣ thù (nếu có); 
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b) Thưc̣ hiêṇ giải thể và thành lập thôn mới, tổ dân phố mới hoăc̣ ghép 

cụm dân cư theo quy điṇh đối với các thôn, tổ dân phố đã hình thành từ lâu do 

xâm canh, xâm cư cần thiết phải chuyển giao quản lý giữa các đơn vị hành 

chính cấp xã để thuận tiện trong hoạt động và sinh hoạt của cộng đồng dân cư 

mà không làm thay đổi đường địa giới hành chính cấp xã. 

c) Rà soát, đề nghị đổi tên thôn, tổ dân phố cho phù hợp với truyền thống 

lịch sử, văn hóa, điạ lý và theo nguyện vọng của Nhân dân sinh sống tại thôn, 

tổ dân phố (nếu có). 

d) Đối với việc sáp nhập xã vào thị trấn theo Nghi ̣ quyết số 818/NQ-

UBTVQH141: Rà soát, đề xuất chuyển các thôn trước đây thuôc̣ xa ̃ và các 

thôn thuôc̣ thi ̣trấn đã tồn tại từ lâu do lịch sử để lại thành tổ dân phố theo quy 

định.  

đ) Đối với các thôn, tổ dân phố thuôc̣ các xa,̃ thi ̣trấn mới hình thành sau 

sắp xếp, sáp nhâp̣ theo các Nghi ̣quyết của HĐND tỉnh2; sáp nhập đơn vị hành 

chính cấp xã theo Nghi ̣quyết số 818/NQ-UBTVQH14: 

Tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh 

để tổng hợp) tổ chức thẩm định, đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét, trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh danh sách các thôn đặc biệt khó khăn 

theo quy điṇh. 

e) Trình tư,̣ tiến độ triển khai thực hiện: 

- Rà soát, báo cáo, trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) đề xuất 

phương án sắp xếp, sáp nhâp̣, đổi tên thôn, tổ dân phố: Trước ngày 30/4/2020; 

- Xây dưṇg Đề án, tổ chức lấy kiến cử tri: Trước ngày 30/6/2020;  

- Trình HĐND cấp xa ̃xem xét, thông qua Đề án: Trước ngày 15/7/2020; 

- Xây dưṇg, hoàn thiêṇ Đề án tổng thể của cấp huyêṇ: Trước ngày 

15/8/2020; 

- Trình UBND tỉnh về Đề án tổng thể của cấp huyêṇ (qua Sở Nội vụ 

thẩm định): Trước ngày 20/8/2020. 

2. Sở Nôị vu ̣

Hướng dâñ, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện rà 

soát, xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn 

tỉnh năm 2020;  

                                           
1 Nghi ̣ quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/11/2019 về việc sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. 
2 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối 

phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về 

việc sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 
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Tổ chức thẩm định hồ sơ, đề án của UBND các huyện, thành phố, trình 

UBND tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành 

Nghị quyết thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên 

thôn, tổ dân phố tại kỳ họp cuối năm 2020 theo quy định. 

3. Ban Dân tôc̣ tỉnh 

Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn 

UBND cấp huyêṇ việc áp dụng các chính sách đặc thù đối với các thôn, tổ 

dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết HĐND tỉnh. 

Tổ chức rà soát, đánh giá, tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Ủy ban 

Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh danh sách các thôn 

đặc biệt khó khăn theo quy điṇh (kể cả các thôn, tổ dân phố thuôc̣ các xa,̃ thi ̣ 

trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vi ̣ hành chính cấp xa ̃theo Nghi ̣quyết số 

818/NQ-UBTVQH14). 

 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trưc̣ HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các Phòng: NC, TH, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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