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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chi Lăng 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/5/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 
tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 
quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp xã thuộc huyện Chi Lăng với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tổ chức thi hành Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 
21/11/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định, kịp thời, hiệu quả, 
đúng pháp luật; 

b) Đảm bảo tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung theo tiến độ, yêu cầu 
của Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về sắp 
xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng 
Sơn, các quy định pháp luật và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Yêu cầu 

a) Sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương, đảm 
bảo duy trì hoạt động liên tục, ổn định và hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động 
chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công của các đơn vị hành chính cấp xã 
mới kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ (01/01/2020); 

b) Ổn định đời sống của Nhân dân địa phương và hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn; 

c) Thực hiện công tác thống kê, bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện 
tích tự nhiên, quy mô dân số và tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc, 
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hồ sơ, tài liệu liên quan của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp 
về các đơn vị hành chính cấp xã mới đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, hiệu 
quả, tiết kiệm. 

II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Thông tin tuyên truyền Nghị quyết  

Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và truyền 
thông huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn 
tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ 
thống thông tin cơ sở, cụ thể như sau: 

a) Về nội dung thông tin tuyên truyền 

- Tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức 
nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp xã là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với 
thực tiễn và xu thế phát triển của tỉnh, của huyện. Thông qua việc sắp xếp các 
đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo sự thay đổi tích cực và tập trung được nguồn 
lực đầu tư, phát huy tiềm năng phát triển của địa phương trong phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời, 
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm 
chi phí hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao 
hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ 
thống chính trị cấp xã.  

- Nội dung chính của Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 
21/11/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn liên quan đến huyện Chi Lăng; 

- Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các chức danh 
chủ chốt và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở địa phương; 

- Công khai về quyền và nghĩa vụ tài chính của công dân, các tổ chức 
trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng hạ tầng cơ 
sở, các công trình phúc lợi công cộng,... do nhân dân và các tổ chức đóng góp 
toàn bộ hoặc một phần kinh phí trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã cũ; 

- Thời gian hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã mới, việc bố trí trụ 
sở các đơn vị hành chính cấp xã mới...và một số nội dung khác liên quan. 

b) Thời gian thực hiện: Từ nay đến khi tổng kết việc thực hiện sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp xã. 

2. Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 
huyện, cụ thể như sau: 
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a) Nội dung 

- Công bố Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã liên quan theo phạm vi, 
thẩm quyền quản lý trên địa bàn; 

- Quán triệt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 
huyện về triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

- Trách nhiệm của các cấp, các tổ chức trong triển khai các nội dung 
liên quan về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; 

- Công bố các quyết định: Về việc nhập Đảng bộ xã Quang Lang vào 
Đảng bộ thị trấn Đồng Mỏ; chỉ định nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, 
Bí thư, Phó Bí thư, nhân sự bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 
và các chức danh cán bộ chủ chốt khác tại thị trấn mới. Về việc kiện toàn tổ 
chức, nhân sự Mặt trận tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức 
xã hội khác; 

- Công bố chỉ định danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân của thị trấn 
Đồng Mỏ mới, chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa Kỳ họp thứ nhất 
của Hội đồng nhân dân thị trấn Đồng Mỏ mới; 

- Quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm trong hoạt động chỉ đạo, 
điều hành và cung cấp dịch vụ công của thị trấn Đồng Mỏ mới đảm bảo liên 
tục, ổn định và hiệu lực, hiệu quả; 

- Các nội dung khác liên quan theo yêu cầu thực tế. 

b) Thành phần: 

- Lãnh đạo Huyện uỷ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo các Ban đảng; Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - 
xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, tổ chức, đơn vị thuộc huyện; 

- Các cơ quan trung ương đặt tại địa phương; 

- Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn 
Đồng Mỏ, xã Quang Lang; 

- Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Đại biểu các cơ quan tỉnh và các cơ quan liên quan (Ủy ban nhân dân 
huyện quyết định mời). 

 Thời gian hoàn thành: Trước ngày 23/12/2019 

(Chương trình, thành phần và thời gian, địa điểm cụ thể Uỷ ban nhân 
dân huyện có giấy mời sau). 
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3. Tổ chức tổng kết, đánh giá, phân loại tổ chức, tổ chức cơ sở 
đảng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đảng viên năm 2019 

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá, phân loại, tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, 
đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đảng viên năm 2019 đối với các đơn vị 
hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (xã Quang Lang, thị 
trấn Đồng Mỏ) theo thẩm quyền quản lý và hướng dẫn của các cơ quan cấp 
trên; 

b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/12/2019. 

c) Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, 
phân loại cán bộ, công chức, đảng viên năm 2019 làm căn cứ để bình xét thi 
đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân; lưu hồ sơ và là một trong những 
tiêu chí để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính 
mới. 

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính cấp xã mới 
hình thành 

Kiện toàn tổ chức, bộ máy của thị trấn Đồng Mỏ mới, cụ thể như sau: 

a) Đảng bộ thị trấn Đồng Mỏ: Quyết định việc nhập Đảng bộ xã Quang 
Lang vào Đảng bộ thị trấn Đồng Mỏ theo đơn vị hành chính mới, chỉ định 
danh sách cấp uỷ viên, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của cấp uỷ 
tại thị trấn mới và hoạt động đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đảm bảo sự 
lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của thị trấn mới; 

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập Đảng bộ ở thị trấn và chỉ định 
danh sách cấp uỷ viên, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt tại thị trấn 
mới thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên; 

Danh sách nhân sự chỉ định vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí 
thư, Phó Bí thư, nhân sự bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và 
các chức danh cán bộ chủ chốt khác tại thị trấn mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, 
điều kiện, dân chủ, khách quan, gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp 
xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 23/12/2019. 

Đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng 
có liên quan theo phạm vi, thẩm quyền được giao, tham mưu hướng dẫn thực 
hiện nội dung trên. 

b) Uỷ ban mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội1: 

Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo 
phạm vi, thẩm quyền được giao, hướng dẫn thực hiện: 

                                                 
1 Gồm: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ 

nữ, Hội Nông dân và các tổ chức xã hội khác (nếu có). 
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Thành lập, kiện toàn lại tổ chức bộ máy Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị - xã hội cơ sở theo đơn vị hành chính thị trấn mới, công nhận 
hoặc chỉ định, cử Ban Chấp hành, Ban Thường trực của Uỷ ban mặt trận tổ 
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp xã cũ được 
hợp thành Uỷ ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo đơn vị 
hành chính thị trấn mới và chỉ đạo bầu hoặc cử các chức danh lãnh đạo chủ 
chốt theo thẩm quyền quản lý và quy định của Luật, Điều lệ và hướng dẫn của 
cấp trên; 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 23/12/2019. 

c) Về tổ chức Hội đồng nhân dân: 

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện: 

- Chỉ định danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân của các đơn vị hành 
chính cấp xã cũ (xã Quang Lang, thị trấn Đồng Mỏ) được hợp thành Hội đồng 
nhân dân của đơn vị hành chính thị trấn Đồng Mỏ mới và tiếp tục hoạt động 
cho đến khi hết nhiệm kỳ 2016-2021; 

- Chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa Kỳ họp thứ nhất của 
Hội đồng nhân dân thị trấn Đồng Mỏ mới hình thành; 

Việc chỉ định danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân, chỉ định triệu tập 
viên và Chủ tọa Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp xã ở đơn vị hành 
chính mới hình thành theo quy định tại Điều 134, Điều 136, Điều 137 Luật tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 23/12/2019. 

d) Tổ chức Uỷ ban nhân dân 

- Tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị trấn Đồng Mỏ mới để 
bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các chức danh của Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân của thị trấn Đồng Mỏ mới theo quy định tại Điều 83 Luật tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định pháp luật khác hiện 
hành. 

- Thời gian tổ chức: Ngày 01/01/2020. 

đ) Tổ chức và hoạt động của các thôn, khu phố 

Các thôn, khu phố tại các đơn vị hành chính mới được sáp nhập nguyên 
trạng trên cơ sở các thôn, khu phố của các đơn vị hành chính cấp xã cũ trước 
khi sắp xếp. 

5. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại đơn vị hành 
chính cấp xã mới  

a) Căn cứ Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 
2021 tỉnh Lạng Sơn, các quy định pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn 
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của Uỷ ban nhân dân tỉnh2, giao Phòng Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân 
dân huyện hoàn thiện phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại thị trấn Đồng Mỏ mới trình 
Ban Thường vụ Huyện ủy và tổng hợp gửi Sở Nội vụ có ý kiến thống nhất 
bằng văn bản trước khi thực hiện bố trí, sắp xếp. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/12/2019. 

b) Đối với các trường hợp trong phương án điều động, bố trí, tuyển 
dụng sang cơ quan, đơn vị khác hoặc các trường hợp dôi dư thực hiện chính 
sách nghỉ hưu, tinh giản biên chế,...., Phòng Nội vụ khẩn trương tham mưu 
cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo thẩm quyền phân cấp quản lý. 

Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/12/2019. 

6. Thực hiện thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ 
công tác bàn giao, tiếp nhận 

a) Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp đơn vị hành chính 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thẩm quyền quản lý và văn bản hướng 
dẫn của cơ quan cấp trên tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê về tài sản, trang 
thiết bị, phương tiện làm việc; hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản lý nhà nước... ở cấp xã để thực hiện bàn 
giao cho đơn vị thị trấn Đồng Mỏ mới; 

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  
bàn giao, tiếp nhận các nội dung nêu trên giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị 
hành chính mới ngay sau khi đơn vị hành chính thị trấn mới hoạt động chính 
thức kể từ ngày 01/01/2020. 

b) Đối với các công việc phát sinh hoặc chưa hoàn thành việc bàn giao, 
tiếp nhận tại thời điểm ngày 01/01/2020 thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan có trách nhiệm phối hợp để tiếp tục thực hiện các nội dung bàn giao, 
tiếp nhận theo quy định. 

7. Thông báo địa điểm trụ sở, thay đổi con dấu của đơn vị hành 
chính xã, thị trấn mới 

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
huyện chỉ đạo: 

a) Hoàn thành việc đổi tên các cơ quan, tổ chức theo đơn vị hành chính 
thị trấn mới; đăng ký hệ thống tài khoản kế toán, đảm bảo các điều kiện cần 
thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã mới kể từ ngày 01/01/2020. 

b) Thông báo địa điểm trụ sở của đơn vị hành chính thị trấn mới trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. 

c) Đăng ký các loại con dấu cho các cơ quan, tổ chức của các đơn vị 
hành chính cấp xã mới. 
                                                 

2 Văn bản số 1210/UBND-NC ngày 12/11/2019 và văn bản số 1253/UBND-NC ngày 26/11/2019 về 
việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã  
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d) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/12/2019. 

đ) Thu hồi con dấu cũ, sử dụng con dấu mới 

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
cấp huyện phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan có thẩm quyền thông 
báo thời điểm kết thúc hoạt động của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành 
chính cấp xã cũ và thu hồi con dấu cũ tại thời điểm hết giờ làm việc hành 
chính ngày 31/12/2019 (thứ 3). 

Sau khi thu hồi con dấu cũ, thực hiện cấp con dấu mới cho thị trấn 
Đồng Mỏ, các tổ chức mới để sử dụng kể từ ngày 01/01/2020. 

Giao Công an huyện hướng dẫn thực hiện việc đăng ký các loại con 
dấu; hướng dẫn thu hồi con dấu cũ, sử dụng con dấu mới đảm bảo lộ trình, 
tiến độ theo kế hoạch này. 

8. Đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới chính thức hoạt động từ 
00 giờ 00 phút, ngày 01/01/2020. 

9. Tổ chức Kỳ họp thứ nhất của đơn vị hành chính cấp xã mới 

a) Hội đồng nhân dân thị trấn Đồng Mỏ mới tổ chức Kỳ họp thứ nhất 
để bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các chức danh của Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân của thị trấn mới theo quy định tại Điều 83 Luật tổ chức 
chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác hiện hành; 

b) Ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân và các chức danh của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị trấn Đồng 
Mỏ mới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định để triển khai các nhiệm 
vụ, quyền hạn trọng tâm tại đơn vị hành chính thị trấn mới, cụ thể: 

- Thảo luận về các nội dung, những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, 
dự toán thu, chi ngân sách, điều chỉnh dự toán ngân sách, chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án theo kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 trong 
phạm vi thẩm quyền quản lý; 

- Công bố danh sách, quán triệt phân công nhiệm vụ cho các chức danh 
cán bộ, công chức cấp xã tại thị trấn Đồng Mỏ mới; 

- Tổ chức tiếp nhận tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc; hồ sơ, 
tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản 
lý nhà nước... và một số nội dung khác theo yêu cầu thực tế. 

c) Thời gian tổ chức: Ngày 01/01/2020. 

10. Thông qua các nghị quyết, quyết định về nhiệm vụ, kế hoạch 
năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 

a) Căn cứ các nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ nhất của thị trấn Đồng 
Mỏ mới và tình hình thực tế, Uỷ ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ mới xây 
dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các nghị quyết, quyết định 
về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp bất 
thường để làm cơ sở tổ chức triển khai theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định. 
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b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/01/2020. 

11. Chuyển đổi giấy tờ cho các cơ quan, tổ chức và công dân 

Uỷ ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ mới chỉ đạo, phối hợp với cơ quan 
công an, tư pháp và các tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức 
chuyển đổi giấy tờ cho người dân, tổ chức thuộc phạm vi địa bàn quản lý; 

Đối với các loại giấy tờ thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của các 
cơ quan cấp trên, Uỷ ban nhân dân thị trấn mới có thông báo, hướng dẫn để 
các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xây dựng chương trình, giấy 
mời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội theo Kế hoạch này. 

2. Phòng Nội vụ 

a) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan 
để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra; 

b) Tham mưu UBND huyện tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về 
kết quả triển khai, đề xuất chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi thực hiện 
Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ, các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận tổ 
quốc và các đoàn thể huyện theo phạm vi, thẩm quyền được giao, hướng dẫn 
việc kiện toàn các tổ chức và nhân sự tại Đảng bộ cơ sở, Mặt trận tổ quốc, các 
tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội tại thị trấn Đồng Mỏ mới đảm bảo hoạt 
động ổn định kể từ ngày 01/01/2020. 

4. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan 

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước, quản lý ngành thuộc phạm vi quản 
lý: 

a) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ mới điều chỉnh, bổ 
sung dự toán thu, chi ngân sách và danh mục đầu tư, xây dựng kế hoạch huy 
động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh;  

b) Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý để hướng dẫn công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các 
loại giấy tờ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

5. Uỷ ban nhân dân xã Quang Lang, thị trấn Đồng Mỏ 

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên 
địa bàn; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 
đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình; 
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b) Tiến hành rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu; thực hiện bàn giao, tiếp 
nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất. 

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở 
đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho 
nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp theo thẩm quyền. 

6. Các nội dung khác 

Ngoài các nội dung công việc phân công theo kế hoạch này, các Phòng, 
ban, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị 
trấn tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung công việc theo Đề án số 08/ĐA-
UBND ngày 29/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện 
Chi Lăng; Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, 
đơn vị cấp huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực 
hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh, Uỷ ban nhân 
dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện 
(qua phòng Nội vụ) để kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn hoặc báo cáo 
đề xuất Uỷ ban nhân tỉnh thống nhất chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để báo cáo); 
- TT Huyện uỷ (để báo cáo); 
- TT HĐND huyện (để báo cáo) 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 
- Ban Tổ chức huyện uỷ;  
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; 
- Các Ban Đảng huyện ủy; 
- Các Đoàn thể huyện; 
- Ban CHQS huyện; 
- Công an huyện; 
- Các cơ quan TW trên địa bàn huyện; 
- Các phòng chuyên môn huyện; 
- Đảng ủy các xã, thị trấn; 
- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- C,PVP HĐND và UBND huyện; 
- Cổng thông tin ĐT huyện; 
- Lưu: VT, PNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đinh Hữu Học 
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