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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Công văn số 1005/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/8/2020 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, đề xuất phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã.  

Để rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, UBND 

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát, đánh giá tổng thể tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo 

Nghị Quyết số 1211/2016/UBTVQH13 theo phụ lục số đính kèm văn bản này. 

2. Đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính (nếu 

có) nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, đáp ứng yêu cầu cho việc lập 

quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trường 

hợp không thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, đề nghị nêu lý do cụ thể. 

Báo cáo kết quả rà soát và phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã (nếu có) của các 

xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 27/8/2020 để tổng 

hợp theo quy định. 

(Có phụ lục số 2-A, 2-B đính kèm văn bản này) 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- ĐU, HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 

 

 


		2020-08-25T17:27:45+0700


		2020-08-26T09:05:09+0700


		2020-08-26T09:05:09+0700


		2020-08-26T09:05:09+0700


		2020-08-26T09:05:09+0700




