
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  7  năm 2020 
 

V/v áp dụng chính sách khu vực trong 

xác định vùng tuyển sinh vào các trường 

PT DTNT và điểm cộng ưu tiên trong 

tuyển sinh THCS, THPT tại các ĐVHC 

cấp xã mới hình thành sau sắp xếp 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Giáo dục và đào tạo; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Dân tộc; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Công văn số 1598/SGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo và Báo cáo số 220/BC-SNV ngày 30/6/2020 của Sở Nội vụ đề 

xuất về việc xác định chính sách khu vực trong xác định vùng tuyển sinh vào 

các trường Phổ thông dân tộc nội trú và điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã 

mới hình thành sau sắp xếp; 

Căn cứ nguyên tắc áp dụng chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính 

cấp xã hình thành sau sắp xếp tại điểm a, mục 8, phần III Nghị quyết số 32/NQ-CP 

ngày 14/5/2019 của Chính phủ1; Công văn số 389/UBDT-CSDT ngày 30/3/2020 

của Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc, UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Việc áp dụng chính sách khu vực trong xác định vùng tuyển sinh vào 

các trường Phổ thông dân tộc nội trú và điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại các đơn vị hành chính cấp xã mới 

hình thành sau sắp xếp thực hiện theo nguyên tắc: 

a) Đối với ĐVHC xã mới hình thành từ việc sắp xếp xã với xã: toàn bộ 

ĐVHC xã mới được áp dụng chính sách đặc thù cao nhất và có lợi nhất của một 

trong các ĐVHC cấp xã thành phần trước khi sắp xếp; 

b) Đối với ĐVHC thị trấn hình thành từ việc sắp xếp xã với thị trấn: phần 

địa giới hành chính của ĐVHC xã trước khi sáp nhập vào thị trấn tiếp tục được 

áp dụng chính sách đặc thù của ĐVHC xã trước đó (nếu có lợi hơn cho tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân); phần địa giới hành chính thuộc thị trấn (cũ) tiếp tục áp 

dụng các chính sách như trước khi sáp nhập; 

                                           
1 Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn 

vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. 



 

 

2 

c) Đối với việc sáp nhập, điều chỉnh một phần địa giới hành chính của 

ĐVHC xã này vào ĐVHC xã, thị trấn khác: phần địa giới hành chính của ĐVHC 

xã đã sáp nhập, điều chỉnh tiếp tục được hưởng chính sách đặc thù đã được hưởng 

trước đó; 

d) Thời gian được hưởng các chính sách đặc thù trên đến hết ngày 

31/12/2020, sau đó sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, tham mưu UBND 

tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lại danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn, xã khu vực III, khu vực II và khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi đối với các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã 

được Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp, phê duyệt tại Nghị quyết số 

818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện/. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

   các Phòng: KGVX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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