
BỘ NỘI VỤ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
––––––– 

 
 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:        /BNV-CQĐP 
 V/v thành lập và điều chỉnh địa 

giới đơn vị hành chính đô thị 

  Hà Nội, ngày     tháng  7  năm 2021 

   

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 

775/UBTVQH14-PL ngày 24/3/2021 và của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 

2788/VPCP-QHĐP ngày 27/4/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang 

thực hiện quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính trình 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc xin chủ trương thành lập và 

điều chỉnh địa giới để thành lập đơn vị hành chính đô thị. Đối với các đề án đã gửi 

Bộ Nội vụ, đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, sau khi 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 nêu trên, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp 

với các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương thực hiện quy trình, thủ tục trình cấp 

có thẩm quyền theo quy định. 

Trên đây là ý kiến Bộ Nội vụ về việc thành lập và điều chỉnh địa giới đơn 

vị hành chính đô thị, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nghiên cứu, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                             
 - Như trên; 

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

 - Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; 

 - Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, CQĐP (03b).                                              

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
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