
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 720/UBND-NV Chi Lăng, ngày 28   tháng 6 năm 2019 
 

V/v thực hiện công tác thông tin, 
tuyên truyền nội dung sắp xếp các 

ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 -
2021 trên địa bàn huyện 

 

Kính gửi:  
                - Phòng Văn hóa và Thông tin; 
        - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 
        - Uỷ ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ; 
                 - Uỷ ban nhân dân xã Quang Lang. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2021; 

Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp xã trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm 
bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình Kế hoạch của UBND tỉnh. Ủy ban 
nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai một số nội 
dung sau: 

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền 

Tập trung thông tin, tuyên truyền để cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn 
về sự cần thiết trong việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện, quyền 
và nghĩa vụ của cử tri, nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, của các ngành, các 
cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, thành viên và nhân 
dân trong việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện. 

Nguyên tắc, nội dung thông tin, tuyên truyền theo Điều 6, Điều 7, Điều 8, 
Điều 9 của 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 
đơn vị hành chính và Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU, ngày 03/6/2019 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã. 

2. Hình thức thông tin tuyên truyền 

2.1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền về việc sắp xếp 
ĐVHC trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021. 

2.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử huyện các nội dung: 

- Tóm tắt Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện. 

- Danh mục các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp 
ĐVHC. 
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2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Văn 
hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tập trung công tác thông tin, tuyên truyền 
thông qua hệ thống thông tin truyền thanh, công tác cổ động (bao gồm cả hình 
thức trực quan, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc,... đặc biệt trong ngày lấy phiếu cử tri) 
như một hoạt động chính trị quan trọng, cụ thể: 

- Tuyên truyền về nội dung sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai 
đoạn 2019 - 2021; thường xuyên biên tập các tin, bài, phóng sự phát thanh trên 
hệ thống loa truyền thanh của huyện và Đài Truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện: 06 lần/tuần. 

- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện công tác cổ động. Đặc biệt trong 
ngày lấy ý kiến cử tri 06/7/2019. 

2.4. UBND thị trấn Đồng Mỏ và UBND xã Quang Lang  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, các hội nghị, các cuộc họp ở xã, thị trấn, 
ở thôn, khu phố. 

- Niêm yết Tóm tắt Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện; các 
văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp ĐVHC tại trụ sở 
UBND xã, thị trấn và nhà văn hóa các thôn, khu phố. 

3. Thời gian: Từ tháng 6/2019 đến khi tổng kết việc sắp xếp ĐVHC. 

(Gửi kèm bản tóm tắt phương án và danh mục các văn bản của Trung ương, 
của tỉnh, của huyện trên hệ thống Eoffice) 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Ủy ban MTTQ VN huyện; 
- Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 
- VP HĐND và UBND huyện; 
- Đảng ủy, HĐND thị trấn Đồng Mỏ; 
- Đảng ủy, HĐND xã Quang Lang; 
- Lưu: VT, PNV 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

   Đinh Hữu Học 
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