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Lạng Sơn, ngày  29 tháng 11 năm 2019 

V/v rà soát, hoàn thiện văn bản 
Nghị quyết về sắp xếp các đơn 
vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh 

Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Ủy ban Pháp luật, Quốc hội khoá XIV 

Sau khi rà soát dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn, gửi kèm văn 
bản số 2805/UBPL14 ngày 26/11/2019 của Uỷ ban pháp luật về việc chuẩn bị 
văn bản cuối cùng Nghị quyết về việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp xã 
thuộc tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhất trí với nội dung dự 
thảo và đề nghị điều chỉnh nội dung số liệu về quy mô dân số tại Điểm a, 
Khoản 7 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết, cụ thể: 

1. Nội dung dự thảo: “a) Nhập toàn bộ 11,74 km2 diện tích tự nhiên, 
1.832 người của xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn. Sau khi nhập, thị trấn 
Bắc Sơn có 14,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.582 người.” 

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh: “a) Nhập toàn bộ 11,74 km2 diện tích tự 
nhiên, 1.832 người của xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn. Sau khi nhập, thị 
trấn Bắc Sơn có 14,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.402 người.” 

3. Về lý do đề nghị: Tại thời điểm 31/12/2018, thị trấn Bắc Sơn có quy 
mô dân số: 4.570 người, xã Hữu Vĩnh có quy mô dân số: 1.832 người (theo 
Phụ lục số 2 kèm Đề án). Tuy nhiên, do sơ xuất, tại nội dung phương án sắp 
xếp đơn vị hành chính, bộ phận chuyên môn đã tổng hợp thị trấn Bắc Sơn có 
quy mô dân số 4.750 người dẫn đến sai sót về quy mô dân số của thị trấn Bắc 
Sơn mới hình thành sau khi nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số 
của xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo, đề nghị Uỷ ban pháp 
luật của Quốc hội điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh 
Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Nội vụ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- C,PVP UBND tỉnh, các phòng: NC, TH; 
- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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