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V/v tổ chức lấy ý kiến cộng đồng 

dân cư về phương án sắp xếp đơn 

vị hành chính thuộc thành phố Lạng 

Sơn sau khi điều chỉnh địa giới 

hành chính mở rộng thành phố 

 

 

    Kính gửi: 

      - UBND thị trấn Cao Lộc;   

     - UBND xã Hợp Thành. 

 

Phối hợp thực hiện Công văn số 1733/UBND-QLĐT ngày 28/6/2021 của 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư về 

phương án sắp xếp đơn vị hành chính thuộc thành phố Lạng Sơn sau khi điều 

chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố. UBND huyện Cao Lộc yêu cầu 

UBND thị trấn Cao Lộc, UBND xã Hợp Thành tổ chức lấy cộng đồng dân cư đối 

với phương án sắp xếp đơn vị hành chính thuộc thành phố Lạng Sơn sau khi 

điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố, cụ thể: 

 1. Sáp nhập xã Hợp Thành và thị trấn Cao Lộc thành lập phường 

mới:  

 Thành lập phường mới lấy tên (dự kiến) là phường Hợp Thành thuộc 

thành phố Lạng Sơn trên cơ sở sáp nhập 2,06km2 diện tích tự nhiên, dân số 

6.815 người của thị trấn Cao Lộc và 3,78 km2 diện tích tự nhiên, dân số 1.323 

người của xã Hợp Thành.  

 Phường Hợp Thành sau khi thành lập có tiêu chuẩn: 

 + Tổng diện tích tự nhiên 5,84 km2, đạt tỷ lệ 106,26% so với quy định. 

 + Quy mô dân số 8.138 người, đạt tỷ lệ 116,26% so với quy định. 

 2. Điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng phường Hoàng Văn Thụ 

trên cơ sở:  

 - Sáp nhập khoảng 0,42 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.358 người 

của thị trấn Cao Lộc (dự kiến khu vực gồm khối 1, khối 3). 

 - Sáp nhập khoảng 1,67 km2 diện tích tự nhiên và dân số 586 người 

của xã Hợp Thành (dự kiến khu vực thôn Phai Luông). 

 - Sáp nhập khoảng 2,12 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.288 người của 

xã Hoàng Đồng (dự kiến khu vực gồm các thôn: Vĩ Hạ, Vĩ Thượng, Hoàng Tân, 

Phai Trần, Lục Khoang). 

 Phường Hoàng Văn Thụ sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có tiêu 

chuẩn: 
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 + Tổng diện tích tự nhiên 5,61 km2, đạt tỷ lệ 102,02% so với quy định. 

 + Quy mô dân số 18.486 người, đạt tỷ lệ 264,09% so với quy định. 

 3. Điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng phường Vĩnh Trại trên cơ 

sở:  

 - Sáp nhập khoảng 0,27 km2 diện tích tự nhiên và dân số khoảng 877 

người của thị trấnCao Lộc (dự kiến khu vực khối 6);  

 - Sáp nhập khoảng 3,75 km2 diện tích tự nhiên và dân số khoảng 1.314 

người của xã Hợp Thành (dự kiến khu vực gồm Tổ 5 và các thôn Kéo Tào, Pò 

Tang, Nà Nùng).  

 Phường Vĩnh Trại sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có tiêu chuẩn: 

 + Tổng diện tích tự nhiên 5,64 km2, đạt tỷ lệ 102,46% so với quy định. 

 + Quy mô dân số 18.951 người, đạt tỷ lệ 270,73% so với quy định. 

 4. Thực hiện sáp nhập nguyên trạng các xã: Yên Trạch, Tân Liên, Gia 

Cát thuộc huyện Cao Lộc vào thành phố LạngSơn. 

 Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư gửi về UBND thành phố Lạng Sơn 

qua Phòng Quản lý đô thị trước ngày 02/7/2021. 

 UBND huyện Cao Lộc yêu cầu UBND thị trấn Cao Lộc và UBND xã 

Hợp Thành khẩn trương thực hiện./. 

 (Gửi kèm theo hồ sơ trên hệ thống VNPT - iOffice) 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KTHT; Nội vụ; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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