
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng  6  năm 2020 

V/v triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp tại các xã, thị trấn mới hình 

thành sau sắp xếp đơn vị hành 

chính theo Nghị quyết số 

818/NQ-UBTVQH14 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê; 

  Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Văn 

Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn 

Quan, Bình Gia, Bắc Sơn. 

Thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 

tỉnh Lạng Sơn, ngày 13/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-

UBND triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đó, 25 xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính theo 

Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH141 đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, đảm 

bảo ổn định trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và cung cấp các thủ tục hành 

chính kể từ ngày 01/01/2020; 

Thực hiện Hướng dẫn số 2605/HD-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; 

Để thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung nguồn lực của 

địa phương và Trung ương cho đầu tư phát triện hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế 

- xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp ổn 

định đời sống, sản xuất, kinh doanh tại 25 xã, thị trấn mới theo Nghị quyết số 

                                                 

1 Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 sắp xếp 51 xã, thị trấn thành 25 xã, thị trấn mới thuộc 

tỉnh Lạng Sơn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, 

tỉnh Lạng Sơn có 200 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 181 xã, 14 thị trấn và 05 phường), giảm 

26 xã. 
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818/NQ-UBTVQH14 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp huyện triển khai các nội dung sau: 

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh 

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm 

vi, thẩm quyền quản lý chủ động có giải pháp triển khai các nhiệm vụ theo thẩm 

quyền; rà soát, ban hành kế hoạch, tổ chức chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ 

chức theo quy định tại khoản 10 Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 (nếu có); chủ động hướng dẫn, đôn đốc 

UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các nội dung sau: 

1.1. Công an tỉnh 

Hướng dẫn việc quản lý cư trú, cấp đổi sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân 

và các giấy tờ khác theo lĩnh vực quản lý, phụ trách. 

1.2. Cục Thuế tỉnh 

Hướng dẫn việc thực hiện điều chỉnh mã số thuế của các đơn vị hành chính 

cấp xã mới hình thành sau sắp xếp (đóng mã số thuế cũ và cấp mã số thuế mới, …). 

1.3. Cục Thống kê 

Cung cấp mã số các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp; 

thống kê, công bố dân số của 200 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh (có 

danh sách 200 ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo). 

1.4. Sở Nội vụ 

- Rà soát, đánh giá, xác định các tiêu chí, tổng hợp, tham mưu cho UBND 

tỉnh quyết định phân loại đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành 

sau sắp xếp và các xã còn lại (nếu có);  

- Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quy định lại mức phụ cấp 

khu vực đối với các xã mới hình thành sau sắp xếp; 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện triển 

khai thực hiện các nội dung tại Hướng dẫn số 2605/HD-BNV ngày 25/5/2020 

của Bộ Nội vụ. 

1.5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Hướng dẫn thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp 

đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho người 

dân tại các xã, thị trấn mới; 

- Thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành và các vấn đề 

phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.  
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1.6. Sở Tư pháp 

- Hướng dẫn về công tác hộ tịch, công chứng, chứng thực các hợp đồng, 

giao dịch; việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp xã tại các xã, thị trấn mới; 

1.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh, đăng ký 

liên hiệp hợp tác xã (thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, …) liên quan đến các xã, 

thị trấn mới. 

1.8. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

thực hiện rà soát các loại quy hoạch đô thị theo quy định, đề xuất, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét chủ trương lập mới, điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị, 

quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với địa giới hành chính sau điều 

chỉnh; hướng dẫn và có ý kiến thống nhất bằng văn bản làm cơ sở để UBND cấp 

huyện tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn 

theo thẩm quyền tại các xã, thị trấn mới. 

1.9. Ban Dân tộc tỉnh 

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện xác định khu vực III, khu vực II, khu vực I 

tại các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp và các thôn đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh sau sắp xếp, sáp nhập2 theo quy định. 

1.10. Sở Y tế 

Phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện sắp xếp, kiện toàn các Trạm Y tế 

cấp xã tại các xã, thị trấn mới; bố trí biên chế, người làm việc tại các Trạm Y tế 

gắn với tinh giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách; tiếp nhận, bàn giao, 

sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất tại Trạm y tế xã, thị trấn mới 

đảm bảo duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ nhu cầu của người dân 

trên địa bàn. 

1.11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện rà soát, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách đóng 

và hỗ trợ mức đóng tại các xã, thị trấn mới theo quy định. 

1.12. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Kết thúc năm học 2019 - 2020, thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nằm trên địa bàn các xã, thị trấn 

                                                 
2 Theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh. 
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mới (nếu có); phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện sắp xếp, kiện toàn các 

trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,…) tại các xã, thị trấn mới. 

1.13. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tham mưu cho UBND tỉnh cấp mã định danh trong gửi nhận văn bản điện 

tử; chủ động phối hợp với nhà cung cấp phần mềm cấu hình lại phần mềm gửi 

nhận văn bản điện tử tại các xã mới hình thành sau sắp xếp, sáp nhập. 

1.14. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, đánh giá, công nhận các xã mới hình 

thành được sắp xếp, sáp nhập từ các xã đã được công nhận đạt chuẩn các tiêu chí 

nông thôn mới. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện  

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức 

tiếp tục làm việc các xã, thị trấn mới sau sắp xếp; 

- Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định, phát triển tại các xã, 

thị trấn mới theo các Phương án tại Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của 

UBND tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-

2021 của tỉnh Lạng Sơn và hướng Hướng dẫn số 2605/HD-BNV ngày 25/5/2020 

của Bộ Nội vụ (kèm theo văn bản này); 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức chuyển đổi giấy tờ thuộc phạm vi, thẩm 

quyền quản lý theo quy định tại khoản 10 Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 

14/5/2019 của Chính phủ; chỉ đạo cấp xã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân 

dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc chuyển đổi các 

loại giấy tờ và các nội dung khác liên quan; 

- Kết thúc năm học 2019-2020, thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự 

nghiệp công lập (các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,…) tại các xã, 

thị trấn mới; bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức, người làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp gắn với tinh giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách; việc thực 

hiện sắp xếp không gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, đảm bảo chất 

lượng dạy và học, sử dụng hợp lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có của các 

trường học. 

- Hướng dẫn, đề nghị các tổ chức, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp (nếu có) tại các xã, thị trấn mới thực hiện sáp nhập, hợp nhất theo quy 

định. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện khẩn trương tổ chức triển khai 

và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện trước ngày 

31/11/2020. 
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- Giao Sở Nội vụ: 

+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện 

trong năm 2020; 

+ Tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan 

kịp thời hướng dẫn, giải đáp hoặc nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, báo cáo 

UBND tỉnh những vấ đề vượt thẩm quyền quản lý (nếu có). 

UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV; TT TH-CB; 

- Lưu: VT (HXĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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