
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1558  /UBND-NC 
V/v thông tin, tuyên truyền  

và lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp  

đơn vị hành chính xã 

       Tuyên Quang, ngày   05  tháng 6 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Huyện ủy Sơn Dương; 

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương. 
 

 

Căn cứ Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn 2019-2021; 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; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 

của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền đến cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã 

trên địa bàn tỉnh; chủ động thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan thực hiện các nội dung của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã 

như: Cơ sở vật chất; đất đai; môi trường; kinh phí; việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ 

chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các nội dung khác có 

liên quan. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

Báo Tuyên Quang: Thường xuyên thông tin, tuyên truyền các quy định của 

Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã; việc tổ chức lấy ý kiến 

cử tri đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính xã trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật. 

3. Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức lấy ý 

kiến cử tri, phiếu lấy ý kiến, tài liệu lấy ý kiến cử tri; tài liệu, hồ sơ đề nghị 

thông qua Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo các cơ quan có liên quan, 

Ủy ban nhân dân các xã thực hiện sắp xếp: 



 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 

xã trên địa bàn; các quy định lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

xã thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa, đài phát thanh công cộng 

và tại hội nghị cử tri của Ủy ban nhân dân xã, các cuộc họp thôn trên địa bàn xã; 

tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia khi Ủy ban nhân dân xã tổ chức 

lấy ý kiến. 

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri tại địa bàn các xã thực hiện sắp xếp theo đúng 

trình tự, thủ tục quy định. 

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình Hội đồng nhân dân các cấp thông 

qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã; hoàn thiện tài liệu, hồ sơ đảm bảo 

yêu cầu, đúng tiến độ. 

5. Công an tỉnh: Tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã. 

6. Đề nghị Huyện ủy Sơn Dương lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện sắp xếp: 

(01) Tập trung thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính xã nhằm 

cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng, nội 

dung của việc sắp xếp đơn vị hành chính xã đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện để tạo sự đồng thuận cao trong 

quá trình thực hiện; (02) thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc xây dựng 

và thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã trên địa bàn đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền giải 

quyết, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời bằng văn bản về Ủy 

ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện);  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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