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TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:303 /UBND-NC       Lạng Sơn, ngày   11   tháng  4  năm 2019 

V/v sáp nhập thôn của các huyện: Văn Lãng,  
Chi Lăng, Cao Lộc và chủ trương chung trong sáp 
nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh  

 

     Kính gửi:  
   - Sở Nội vụ; 
   - UBND các huyện: Văn Lãng, Chi Lăng, Cao Lộc. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 353/SNV-XDCQ&CTTN ngày 08/4/2019 của 
Sở Nội vụ về việc sáp nhập thôn của các huyện: Văn Lãng, Chi Lăng, Cao Lộc và chủ 
trương chung trong sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh; Công văn số 722/UBND-
NV ngày 28/3/2019 của UBND huyện Văn Lãng; Công văn số 309/UBND-NV ngày 
29/3/2019 của UBND huyện Chi Lăng; Công văn số 508/UBND-NV ngày 02/4/2019 
của UBND huyện Cao Lộc về việc xin chủ trương sáp nhập thôn, khu phố trong năm 
2019, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý phương án về sáp nhập thôn của UBND các huyện, cụ thể: 

a) 15 phương án nhập 31 thôn thành 15 thôn theo đề nghị của UBND huyện 
Văn Lãng tại Công văn số 722/UBND-NV ngày 28/3/2019. 

b) 09 phương án nhập 19 thôn thành 09 thôn theo đề nghị của UBND huyện 
Chi Lăng tại Công văn số 309/UBND-NV ngày 29/3/2019. 

c) 26 phương án nhập 54 thôn thành 26 thôn theo đề nghị của UBND huyện 
Cao Lộc tại Công văn số 508/UBND-NV ngày 02/4/2019.  

Yêu cầu UBND các huyện: Văn Lãng, Chi Lăng, Cao Lộc chỉ đạo, giao UBND 
các xã xây dựng Đề án đảm bảo theo đúng lộ trình Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 
09/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh các nội dung 
trong chủ trương chung về sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù 
hợp với quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 4/2019./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Sở Nội vụ; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng: NC, TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(HXĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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