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Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị 

về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 

2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 

2021; Công văn số 2652/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp 

xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-

2021 và Công văn số 2717/BNV-CQĐP ngày 17/6/2019 về việc khẩn trương 

thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 

2019-2021. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã ngày 

25/6/2019, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trên cơ sở Phương án tổng thể số 800/UBND-PA ngày 30/5/2019 của 

UBND tỉnh về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, Căn cứ Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định hiện 

hành để xây dựng phương án sắp xếp từng ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp theo 

mẫu hướng dẫn tại phụ lục 4A Công văn số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 

của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp 

huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019-2021. 

Quá trình xây dựng phương án sắp xếp các ĐVHC cần chú trọng thực 

hiện việc tuyên truyền vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri 

trên địa bàn. Đồng thời, chủ động có phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho 

đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động tại những ĐVHC mới dự kiến hình 

thành sau sắp xếp; việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, 

công chức, người lao động dôi dư. 

Hoàn thành phương án sắp xếp của từng ĐVHC xã, phường gửi về Sở 

Nội vụ trước ngày 05/7/2019. 

2. Về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về các phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã 

- UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp báo cáo danh sách cử tri đối với các 

xã thuộc diện sắp xếp và liên quan gửi về Sở Nội vụ (theo mẫu) trước ngày 

30/6/2019.  

- Thời gian niêm yết danh sách cử tri hoàn thành trước 08/7/2019. 



- Thời gian lấy ý kiến cử tri dự kiến trước 27/7/2019  (có văn bản hướng 

dẫn cụ thể của UBND tỉnh). 

- Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC 

cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 19/6/2015 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của 

Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, 

điều chỉnh địa giới ĐVHC.  

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời 

về Sở Nội vụ để phối hợp triển khai./. 

Phụ lục 4A kèm theo Công văn số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của 

Bộ Nội vụ và biểu mẫu được đăng tải tại website của Sở Nội vụ (Mục Xây dựng 

chính quyền và Công tác thanh niên).  

 

Nơi nhận:                     KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);  
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