
 

 

BỘ NỘI VỤ 

  

Số:           /TTr-BNV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà nội, ngày        tháng      năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2019-2021 

 

Kính gửi: Chính phủ. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 1211/2016/ 

UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC 

và phân loại ĐVHC; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 

– 2021. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ báo cáo 

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh 

Lạng Sơn trong giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau: 

I. ĐỀ NGHỊ CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN 

1. Hiện trạng ĐVHC các cấp của tỉnh Lạng Sơn: 

a) Hiện trạng về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Lạng Sơn 

- Diện tích tự nhiên: 8.310,18 km2; 

- Dân số trung bình năm 2020: 788.706 người. 

b) Hiện trạng ĐVHC cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn 

Số lượng ĐVHC cấp huyện: 11 đơn vị, gồm 01 thành phố và 10 huyện: Tràng 

Định, Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc 

Bình, Đình Lập.  

c) Hiện trạng ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã theo Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 01/01/2020 tỉnh Lạng Sơn còn 

200 ĐVHC cấp xã, gồm: 05 phường, 14 thị trấn, 181 xã (giảm 26 ĐVHC cấp xã). 

2. Phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn  

Số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp: 02 đơn vị (02 đơn vị đều là các 



 

 

ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích). Cụ thể là nhập nguyên trạng 27,61 km2  diện 

tích tự nhiên và dân số 8.603 người của xã Đại Đồng với 0,87 km2 diện tích tự nhiên 

và dân số 4.609 người của thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định để thành lập thị trấn 

mới (thị trấn Thất Khê) thuộc huyện Tràng Định. 

Sau khi thực hiện sắp xếp, thị trấn Thất Khê (mới) đạt 02 tiêu chuẩn về diện 

tích tự nhiên và quy mô dân số. 

 3. Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn 

trong giai đoạn 2019-2021 

 a) Số lượng các ĐVHC cấp huyện: Giữ nguyên như hiện nay (có 11 đơn vị, 

gồm 01 thành phố và 10 huyện). 

 b) Số lượng các ĐVHC cấp xã 

 Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn từ 200 

đơn vị (05 phường, 14 thị trấn, 181 xã) giảm xuống còn 199 đơn vị (05 phường, 14 

thị trấn, 180 xã), giảm 01 đơn vị. 

4. Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách 

đối với những người dôi dư sau khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã 

a) Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp. 

Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp 

xã của tỉnh Lạng Sơn, các cấp có thẩm quyền của tỉnh Lạng Sơn sẽ quyết định thành 

lập tổ chức đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội 

ở ĐVHC cấp xã mới theo quy định điều lệ Đảng, quy định của pháp luật và Điều lệ 

của các tổ chức chính trị - xã hội hiện hành.  

b) Phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công 

chức, người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau 

khi sắp xếp. 

Tổng số cán bộ, công chức cấp xã ở các ĐVHC cấp xã liên quan đến việc sắp 

xếp là 36 người. Phương án bố trí sắp xếp như sau:  

- Bố trí tại ĐVHC cấp xã mới 22 người bảo đảm định biên theo quy định tại 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

- Số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư 14 người, hướng sắp xếp như sau:  

+ Nghỉ tinh giản biên chế: 01 người; 



 

 

+ Thôi việc ngay: 03 người; 

+ Điều động, tuyển dụng sang cơ quan, đơn vị khác: 10 người; 

- Những người hoạt động không chuyên trách: Tổng số 17 người: Bố trí tại 

ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp12 người theo đúng quy định của Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; giải quyết chế độ, thực hiện thôi việc ngay 

đối với 05 người. 

c) Các chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp 

ĐVHC cấp xã (bao gồm: tinh giản biên chế, thôi việc, chuyển công tác, chờ hưu…) thực 

hiện theo quy định của các Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định pháp luật khác có liên 

quan; ngoài ra tỉnh Lạng Sơn còn thực hiện chính sách hỗ trợ một lần theo Nghị quyết 

số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh1. 

II. Ý KIẾN CỦA BỘ NỘI VỤ 

1. Về hồ sơ Đề án 

Hồ sơ Đề án của UBND tỉnh Lạng Sơn đã bảo đảm các nội dung theo quy định 

của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ và Văn bản số 

2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ.  

2. Về trình tự, thủ tục  

a) Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2019 - 

2021 đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Cụ thể, chủ trương thực hiện 

sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2019 - 2021 đã được Tỉnh 

ủy tỉnh Lạng Sơn thông qua và ý kiến của Bộ Nội vụ (tại Công văn số 5219/BNV-

CQĐP ngày 02/10/2020), UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong 

tỉnh xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp các ĐVHC cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri trên 

địa bàn, kết quả cử tri của tất cả 02/02 ĐVHC cấp xã đều tán thành với việc sắp xếp 

các ĐVHC cấp xã2; HĐND các cấp (từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) của tỉnh Lạng 

Sơn đã họp và đều tán thành việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn trong 

giai đoạn 2019 - 2021. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lạng Sơn có Tờ trình kèm theo hồ 

sơ Đề án trình Chính phủ. 

                                           
1 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn Quy định về chính sách 

hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 
2 Trong đó, cả 02 ĐVHC cấp xã có số cử tri tán thành đều trên 98%. 



 

 

b) Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị thẩm định liên ngành về 

hồ sơ Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2019 – 

2021. Kết quả các thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp thống nhất với 

đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo 

bổ sung, hoàn thiện một số nội dung của hồ sơ Đề án. Căn cứ ý kiến của các thành 

viên Hội đồng thẩm định, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án 

(Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 31/01/2021). 

3. Đề xuất, kiến nghị của Bộ Nội vụ 

Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc nhập nguyên 

trạng xã Đại Đồng với thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định để thành lập thị trấn Thất 

Khê (mới) thuộc huyện Tràng Định. Tuy nhiên, để bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử Đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định, Bộ Nội vụ đề nghị từ 

nay đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 giữ nguyên hiện trạng các ĐVHC của xã 

Đại Đồng và thị trấn Thất Khê. Việc nhập các ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn có 

hiệu lực sau thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND và UBND các cấp. 

Đồng thời, việc tổ chức chính quyền địa phương khi nhập các ĐVHC cấp xã thực 

hiện theo quy định tại Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, Dự 

thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các ĐVHC xã Đại Đồng 

và thị trấn Thất Khê để thành lập thị trấn Thất Khê (mới) có hiệu lực sau ngày 

01/7/2021. 

 Bộ Nội vụ kính đề nghị Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./. 

(Dự thảo Tờ trình, Đề án của Chính phủ và các phụ lục; dự thảo Nghị quyết 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các tài liệu liên quan kèm theo). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, CQĐP (02b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn 
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