
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

V/v đồng ý chủ trương giải thể; 

sáp nhập, đặt tên; đổi tên thôn, 

tổ dân phố năm 2020 

 

                    Kính gửi:  

   - Sở Nội vụ; 

  - Ủy ban nhân dân 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 Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 18/6/2020 

của Sở Nội vụ về kết quả thẩm định chủ trương giải thể; sáp nhập, đặt tên; đổi 

tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Đồng ý chủ trương sắp xếp các thôn, tổ dân phố thuộc UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau: 

a) Sáp nhập, đặt tên 273 thôn, tổ dân phố thành 132 thôn, tổ dân phố; 

b) Giải thể 03 thôn; 

c)  Đổi tên 09 thôn. 

Dự kiến sau khi thực hiện giải thể, sáp nhập tổng số thôn, tổ dân phố của 

tỉnh còn 1.706 thôn, tổ dân phố, giảm 144 thôn, tổ dân phố so với năm 2019 

(1.850 thôn, tổ dân phố). 

2. Phương án cụ thể về giải thể; sáp nhập, đặt tên; đổi tên thôn, tổ dân 

phố như sau: 

a) Huyện Tràng Định 

- Thực hiện sáp nhập, đặt tên 28 thôn thành 13 thôn, giảm 15 thôn. 

- Thực hiện đổi tên 01 thôn thuộc xã Kim Đồng. 

b) Huyện Văn Lãng 

- Thực hiện sáp nhập, đặt tên 32 thôn, tổ dân phố thành 16 thôn, giảm 16 

thôn, tổ dân phố; 

- Thực hiện giải thể 02 thôn, tổ dân phố thuộc xã Bắc Việt và thị trấn Na 

Sầm, giảm 02 thôn, tổ dân phố. 
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- Thực hiện đổi tên và chuyển từ thôn thành tổ dân phố đối với 01 thôn 

thuộc thị trấn Na Sầm. 

c) Huyện Cao Lộc 

- Thực hiện sáp nhập, đặt tên 29 thôn thành 14 thôn, giảm 15 thôn. 

- Thực hiện giải thể 01 thôn thuộc xã Thụy Hùng, giảm 01 thôn. 

d) Huyện Lộc Bình: Thực hiện sáp nhập, đặt tên 36 thôn thành 18 thôn, 

giảm 18 thôn. 

đ) Huyện Đình Lập: Thực hiện sáp nhập, đặt tên 06 thôn, tổ dân phố thành 

03 thôn, tổ dân phố, giảm 03 thôn, tổ dân phố. 

e) Huyện Bắc Sơn 

- Thực hiện sáp nhập, đặt tên 18 thôn thành 09 thôn, tổ dân phố, giảm 09 thôn; 

- Thực hiện đổi tên 07 thôn thuộc các xã: Long Đống, Nhất Tiến, Hưng Vũ, 

Trấn Yên. 

g) Huyện Bình Gia: Thực hiện sáp nhập, đặt tên 43 thôn thành 20 thôn, 

giảm 23 thôn. 

h) Huyện Văn Quan: Thực hiện sáp nhập, đặt tên 59 thôn, tổ dân phố thành 

28 thôn, giảm 31 thôn, tổ dân phố. 

i) Huyện Chi Lăng: Thực hiện sáp nhập, đặt tên 22 thôn thành 11 thôn, 

giảm 11 thôn. 

(Chi tiết theo các biểu phụ lục đính kèm). 

3. Nhất trí với đề xuất không thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố 

trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng. 

4. Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo, giao UBND các xã, thị trấn thực hiện 

các quy trình giải thể; sáp nhập, đặt tên; đổi tên thôn, tổ dân phố theo đúng quy định; 

xây dựng đề án tổng thể về việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

5. Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai; tổ 

chức thẩm định đề án; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối 

năm 2020 xem xét, thông qua theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, KT,  TTTH-CB; 

- Lưu: VT(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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