
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /VP-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 10  năm 2020 
 

V/v thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Nội vụ; 

- UBND huyện Tràng Định. 

Sau khi xem xét Báo cáo số 343/BC-SNV ngày 16/10/2020 của Sở Nội 

vụ về việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện 

Tràng Định năm 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Nội vụ: 

- Khẩn trương hướng dẫn UBND huyện Tràng Định xây dựng đề án và 

thực hiện quy trình, thủ tục nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã 

Đại Đồng vào thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định theo quy định.  

- Trên cơ sở các đề án, văn bản liên quan đến việc nhập xã Đại Đồng vào 

thị trấn Thất Khê do UBND huyện Tràng Định trình, Sở Nội vụ có trách 

nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để 

trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật. 

 2. Yêu cầu UBND huyện Tràng Định chủ động, phối hợp chặt chẽ với 

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng Đề án và thực hiện 

quy trình, thủ tục nhập xã Đại Đồng vào thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ, UBND huyện Tràng Định phối hợp, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TNMT,  

  KH&ĐT, BDT; 

- Các phòng: THNC, KT;  

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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