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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

  V/v góp ý Đề cương nhiệm vụ và dự toán 

 kinh phí lập Đề án điều chỉnh địa giới hành 

chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; sắp xếp  

    đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện  

            Cao Lộc, huyện Văn Lãng 

Kính gửi:  Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

            

Thực hiện Công văn số 2727/VP-THNC ngày 09/7/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh 

phí lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc đã xem xét, nghiên cứu dự thảo Đề cương 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng 

thành phố Lạng Sơn; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cao Lộc, 

huyện Văn Lãng.  

Các nội dung của đề cương nhiệm vụ đã đảm bảo tuân thủ theo Nghị quyết 

số 1211/2016/NQ/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. UBND huyện Cao 

Lộc cơ bản nhất trí nội dung dự thảo và đề nghị xem xét một số nội dung sau: 

- Tại trang 5, phần thứ ba có nội dung "hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số 

(tính đến ngày 31/12/2020)" là chưa phù hợp theo Nghị quyết số 

1211/2016/NQ/UBTVQH13, cụ thể phải tính đến ngày 31/12 của năm trước liền 

kề với năm trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định đề án, trong khi đề án dự kiến 

trình Chính phủ vào quý III/2022 đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp. 

Trên đây là ý kiến tham gia góp ý dự thảo Đề cương nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng của 

UBND huyện Cao Lộc, kính gửi Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Phòng Nội vụ; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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