
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

  Số: 2272  /UBND -TH 
V/v điều chỉnh thời gian, kế 

hoạch các bước sáp nhập xã, 

thị trấn năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày 08  tháng 7  năm 2019 

 

Kính gửi:  

                  - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

                   - Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chỉ đạo sáp nhập xã, 

thị trấn (Theo quyết định 883, 884 - QĐ/HU, ngày 

25/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy). 

  

Ngày 25/6/2019 Ủy ban nhân dân huyện đã có Kế hoạch số 2005/KH-

UBND về việc thực hiện các bước và lộ trình thời gian sáp nhập xã, thị trấn 

thuộc huyện Đức Thọ trong năm 2019. Thực hiện văn bản số 4494/UBND-

NC1, ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức lấy 

ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND cấp huyện, cấp xã về sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp xã năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các nội dung sáp nhập xã, thị trấn thuộc huyện Đức Thọ trong 

năm 2019 như sau: 

 Bước 1:  

* Đối với huyện: 

(1) Kiện toàn, bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm khảo 

sát, thu thập số liệu để xây dựng Phương án, Đề án tổng thể, chi tiết sáp nhập 

xã, thị trấn. 

(2) Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo hoàn thiện Phương án, Đề án 

như trên, trình Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 

định số lượng xã sáp nhập. 

(3) Họp cán bộ cốt cán toàn huyện thông qua phương án sáp nhập, số 

lượng xã sáp nhập. 

(4) Thành lập tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xã theo đơn vị mới sáp nhập 

(Tổ liên hợp)1 do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Tổ trưởng, 

đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã làm Tổ phó, cùng các thành viên liên 

quan của các ban, phòng, ngành huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ và thành phần liên quan của xã trong diện sáp nhập để 

xây dựng Đề án, Phương án chi tiết. 

(5) Xây dựng hoàn thành dự thảo Đề án, Phương án chi tiết. 

                                           
1
 Ghi chú: Là Tổ công tác của huyện thành lập theo xã  sáp mới nhập, gồm cán bộ huyện, xã, 

thị trấn gọi là tổ liên hợp. 
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* Đối với xã, Thị trấn: Theo đơn vị hiện tại (chưa sáp nhập xã) thành lập 

Ban Chỉ đạo của xã có đầy đủ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã, đại diện các ngành, lĩnh vực và các đồng chí cấp ủy thôn, xóm làm thành 

viên (Ban chỉ đạo do xã thành lập). 

Thời gian: đã hoàn thành trong tháng 6 năm 2019. 

* Bước 2:   

Tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng trên các hình thức, phương tiện 

thông tin đại chúng theo các hình thức phù hợp, đúng quy định và họp Tổ công 

tác tại các xã: 

(1) Họp Đảng bộ các xã, thị trấn báo cáo các văn bản của Trung ương, 

tỉnh, huyện và báo cáo mục đích, ý nghĩa của công tác sáp nhập xã (nội dung 

này Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban, phòng, ngành liên 

quan chịu trách nhiệm soạn theo tài liệu tuyên truyền). 

(2) Phát thanh, thông tin trên các phương tiện thông tin của địa phương, 

các cổng thông tin, trang thông tin mạng hợp pháp thuộc thẩm quyền. 

(3) Họp Tổ công tác chỉ đạo các xã sáp nhập, để soát xét đánh giá, bổ 

sung các nội dung cần tập trung tuyên truyền, soát xét số liệu hiện trạng của xã 

trước khi sáp nhập, phục vụ cho xây dựng hoàn thiện đề án, phương án sáp 

nhập. Tổng hợp, lên danh sách cử tri trong toàn xã chưa sáp nhập. 

Thời gian: hoàn thành trước ngày 15  tháng 7 năm 2019. 

* Bước 3: Sau khi xây dựng dự thảo Phương án, Đề án chi tiết sáp nhập 

xã đã xong, tiếp tục triển khai các nội dung chính tại xã, thị trấn như sau:  

(1) Họp Ban chỉ đạo xã và Tổ công tác các xã (Tổ liên hợp họp lần 1 

bước 3) thực hiện các nội dung thông qua Đề án, Phương án xin bổ sung, góp ý 

số liệu (nếu có) và thống nhất các nội dung để đưa ra cuộc họp cốt cán tại đơn 

vị cũ (chưa sáp nhập). 

(2) Họp cốt cán các xã cũ để xin thảo luận các nội dung: 

+ Tên gọi xã mới sau sáp nhập. 

+ Dự kiến thống nhất địa điểm đặt trú sở xã mới; trường học, trạm y tế... 

+ Xác định nguồn nợ tại các xã, thị trấn theo đúng quy định. 

+ Soát xét niêm yết công khai số lượng cử tri hiện có theo địa bàn dân 

cư và tại UBND xã, thị trấn trước ngày 10/7/2019; việc lập và niêm yết danh 

sách cử tri theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Danh sách cử tri được 

niêm yết trong thời hạn 15 ngày trước ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri). 
+ Thảo luận nghe tâm tư, nguyện vọng cán bộ dôi dư và lấy phiếu theo 

mẫu đơn của tỉnh.  

 Thời gian thực hiện hoàn thành nội dung (1) đến (2) của bước 3 hoàn 

thành trước ngày 15/7/2019.  Riêng niêm yết danh sách cử tri: Trước ngày 

10/7/2019. 

 Lưu ý: Các nội dung (1) và (2) khi báo cáo thông qua phải được ghi cụ 

thể vào biên bản, thư ký cuộc họp do đồng chí tổ trưởng là Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy phân công, ngay sau khi kết thúc cuộc họp tổng hợp gửi 
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Thường trực Ban Chỉ đạo, UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy qua cơ 

quan Tổ chức - Nội vụ huyện.  

(3) Họp Tổ công tác xã mới sáp nhập (Tổ liên hợp họp lần 2 bước 3) để 

soát xét lại các công việc đã triển khai ở nội dung (1) và (2) của bước 3 và 

chuẩn bị các nội dung, địa điểm họp cử tri trong toàn xã. 

 (4) Họp cử tri theo khu dân cư hoặc tại xã, thôn, tổ dân phố (theo hướng 

dẫn; ban chỉ đạo xã xin ý kiến cử tri thành lập giới thiệu tổ bỏ phiếu tại cuộc 

họp này) thực hiện báo cáo các nội dung sau: 

+ Các văn bản làm căn cứ sáp nhập của cấp trên, mục đích ý nghĩa, hiệu 

quả của việc sáp nhập xã, thị trấn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp theo tài 

liệu tuyên truyền). 

+ Tổng quan Đề án, Phương án từ diện tích, dân số trước và sau sáp nhập. 

 + Tên gọi xã mới và địa điểm trú sở mới (đã được Tổ công tác, Ban Chỉ 

đạo xã, Ban Chấp Đảng ủy xã thống nhất tại cuộc họp lần 1, 2 của bước 3).  

+ Công tác cán bộ dôi dư và lộ trình hướng giải quyết chính sách cho 

cán bộ dôi dư, lộ trình thời gian giảm cán bộ. 

+ Hướng xử lý các công trình, trụ sở dôi dư. 

+ Phát phiếu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu. 

+ Cử tri bỏ phiếu thống nhất về sáp nhập xã, thị trấn (phiếu theo quy 

định). 
+  Tổ chức lấy ý kiến cử tri thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính các xã, 

thị trấn vào ngày 25/7/2019 (thứ Năm) 

+ Thời gian nội dung (4) của bước 3: từ ngày 10/7/2019 hoàn thành 

trước ngày 27/7/2019. Riêng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri gửi về UBND 

huyện (qua cơ quan Tổ chức - Nội vụ) để báo cáo Sở Nội vụ: Trong ngày 

26/7/2019. 

(5) Họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng (hoặc họp Ban Chấp hành 

Đảng bộ) sau khi làm công việc các nội dung từ (1) đến (4) của bước 3 để báo 

cáo các nội dung đã làm, kết quả lấy phiếu cử tri về sáp nhập, thống nhất nội 

dung chuẩn bị họp HĐND xã, thị trấn. 

(6) Tổ chức họp HĐND xã, thị trấn vào ngày 27/7/2019 (thứ Bảy) để lấy 

ý kiến biểu quyết thông qua kết quả đã thực hiện các bước và ban hành Nghị 

quyết kỳ họp gửi lên cấp trên về việc thống nhất sáp nhập xã.  

(7) Tổ công tác (Tổ liên hợp) và Ban Chỉ đạo tổng hợp các xã, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định nộp về huyện. 

 Thời gian nội dung (5), (6), (7) của bước 3: từ ngày 10/7/2019 hoàn 

thành trước ngày 28/7/2019. Riêng tổng hợp kết quả lấy ý kiến HĐND các xã, 

thị trấn gửi về UBND huyện (qua cơ quan Tổ chức - Nội vụ) để báo cáo Sở Nội 

vụ: trước ngày 29/7/2019. 

Bước 4: Thực hiện tại huyện các nội dung:  

(1) Ban Chỉ đạo họp để nghe báo cáo kết quả đã thực hiện các bước tại 

xã để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập. 

(2) Ban Chỉ đạo thống nhất Phương án, Đề án và phương án giải quyết 

cán bộ dôi dư. 
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(3) Tổ chức họp HĐND huyện bất thường vào ngày 30/7/2019 (Thứ 3) 

lấy ý kiến thông qua Đề án sáp nhập xã, thị trấn, các chính sách hỗ trợ từ ngân 

sách đối với cán bộ dôi dư, hỗ trợ từ ngân sách huyện đối với hoạt động của xã 

mới sáp nhập  

(4) Hoàn thiện hồ sơ các xã, thị trấn sáp nhập nộp tỉnh theo quy định. 

Thời gian bước 4: Từ ngày 10/7/2019 hoàn thành trước ngày 31/7/2019; 

Riêng tổng hợp kết quả lấy ý kiến HĐND cấp huyện để báo cáo Sở Nội vụ: trong 

ngày 31/7/2019. 

Bước 5: Tổ chức sắp xếp bộ máy và tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành 

chính và các nội dung khác liên quan sáp nhập xã thực hiện theo lộ trình, thời 

gian tại kế hoạch số 140/KH-UBND tỉnh, ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã  trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021; 

Văn bản số 4494/UBND-NC1, ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các phòng, ban, 

ngành, xã, thị trấn, các cơ quan liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác 

gửi các kiến nghị, đề xuất bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ 

đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, giải quyết. 
Yêu cầu các đơn vị, địa phương, Tổ công tác nghiêm túc thực hiện các nội 

dung nêu trên đảm bảo đúng thời gian theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ (b/c); 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND-UBND tỉnh (b/c); 

- Trưởng, Phó ĐCT  Tỉnh ủy chỉ đạo Đức Thọ (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;  

-  Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các đồng chí Huyện ủy viên; Ủy viên UBND huyện; 

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;  

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

- Trưởng, phó thành viên BCĐ, Tổ công tác theo QĐ 

883, 884 - QĐ/HU, ngày 25/6/2019 của BTV Huyện ủy;  

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, TT; 

- Gửi văn bản giấy + điện tử;  

- Lưu: VT, VP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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