
  

HƯỚNG DẪN 

Triển khai thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 97/KH-UBND 

 của UBND tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố  

trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2021-2022, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung triển khai 

trong Kế hoạch của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

I. VỀ TRÌNH TỰ, NỘI DUNG TRONG PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ 

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ CỦA UBND CẤP 

HUYỆN 

1. Về trình tự xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn 

(xóm), tổ dân phố 

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã rà 

soát thực trạng số lượng thôn (xóm), tổ dân phố hiện có theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã theo từng nhóm đã nêu tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

19/8/2021 của UBND tỉnh; 

- UBND cấp huyện xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn 

(xóm), tổ dân phố (theo Mẫu số 1); 

- Sau đó UBND các huyện, thành phố báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy, 

thành ủy cho ý kiến về Phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân 

phố theo từng đơn vị hành hành chính cấp xã; 

- Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, UBND cấp 

huyện hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố 

báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) và tổ chức triển khai thực hiện; 

2. Nội dung phương án tổng thể cấp huyện về sắp xếp, sáp nhập thôn 

(xóm), tổ dân phố 

Nội dung phương án tổng thể cấp huyên về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), 

tổ dân phố giai đoạn 2021-2022 thực hiện theo đề cương gửi kèm. 

II. VỀ TRÌNH TỰ, HỒ SƠ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP 

NHẬP THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ CỦA UBND CẤP XÃ 

1. Xây dựng và thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân 

phố 

1.1. Xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố 

- Căn cứ Phương án tổng tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố 

của UBND cấp huyện đã được Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy thống nhất. 
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UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), 

tổ dân phố của địa phương mình báo cáo Đảng ủy cấp xã xem xét cho ý kiến về 

Đề án; Tổ chức xin ý kiến của cấp ủy các Chi bộ, Ban công tác mặt trận và 

Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố về dự thảo Đề án, UBND cấp xã tổng 

hợp ý kiến, báo cáo Đảng ủy cùng cấp để hoàn thiện Đề án sắp xếp, sáp nhập 

thôn (xóm), tổ dân phố của địa phương. 

- Nội dung Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố gồm có các nội 

dung sau: 

+ Phần thứ nhất: Đặc điểm tình hình và căn cứ xây dựng đề án; 

+ Phần thứ hai: Phương án sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố và đánh giá tác 

động sau sáp nhập; 

+ Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện; 

Nội dung Đề án sắp xếp thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022 được 

thể hiện (theo Mẫu số 2); 

1.2. Thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố 

- Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của UBND cấp xã phải 

được UBND cấp huyện đồng ý, sau đó UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến toàn thể 

cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở thôn (xóm), tổ dân phố thuộc diện phải 

sắp xếp, sáp nhập. Nếu đạt trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 

của từng thôn (xóm), tổ dân phố đồng ý thì tiến hành các bước tiếp theo.  

- UBND cấp xã trình HĐND cấp xã thông qua Nghị quyết về Đề án sắp 

xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố.  

2. Về hồ sơ sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố 

2.1. Hồ sơ sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của cấp xã 

- Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của xã, phường, thị trấn; 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri của UBND cấp xã theo từng thôn 

(xóm), tổ dân phố về việc sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn cấp xã; 

- Nghị quyết HĐND cấp xã thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), 

tổ dân phố; 

- Tờ trình UBND cấp xã trình UBND cấp huyện về Đề án sắp xếp, sáp 

nhập thôn (xóm), tổ dân phố; 

2.2. Hồ sơ sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của cấp huyện 

- Tờ trình UBND cấp huyện trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) 

- Hồ sơ Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của các xã, 

phường, thị trấn; 

2.3. Hồ sơ sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố cấp tỉnh 

- Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; 

- Hồ sơ Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của các huyện, 

thành phố; 
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III. VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI 

1. Căn cứ pháp lý để thực hiện lấy ý kiến cử tri 

+  Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội khóa XIV; 

+ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

+ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 

17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 

hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22, điều 26 của Pháp lệnh 

thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

+ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV, 

ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ 

chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

+ Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 

9/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

2. Đối tượng lấy ý kiến  

Là toàn bộ cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn (xóm), tổ dân 

phố thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập tại thời điểm xây dựng Đề án phù hợp với 

pháp luật về cư trú. 

3. Hình thức lấy ý kiến 

3.1. Tổ chức hội nghị thôn (xóm), tổ dân phố để lấy ý kiến  

Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Trưởng ban công 

tác Mặt trận thôn (xóm), tổ dân phố để tổ chức họp toàn bộ cử tri hoặc cử tri đại 

diện hộ gia đình trong thôn (xóm), tổ dân phố lấy ý kiến về việc sắp xếp, sáp 

nhập thôn (xóm), tổ dân phố. Hội nghị lấy ý kiến về Đề án sắp xếp sáp nhập 

thôn (xóm), tổ dân phố phải được quán triệt và tổ chức  theo quy định của pháp 

luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và phải lập biên bản, trong đó ghi 

rõ tổng số cử tri lấy ý kiến, số cử tri tán thành, số cử tri không tán thành và ý 

kiến khác..v..v.... Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm tổng hợp 

tất cả các ý kiến, kiến nghị, kết quả lấy ý kiến của những người tham gia cuộc 

họp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã để tổng hợp thành báo cáo kết quả chung 

lấy ý kiến cử tri của cấp xã. 

3.2. Phát phiếu lấy ý kiến 

Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Trưởng ban công 

tác Mặt trận thôn (xóm), tổ dân phố xây dựng kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý 

kiến (theo Mẫu số 3), chuẩn bị phiếu lấy ý kiến theo hướng dẫn của Ủy ban 

nhân dân cấp xã; thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến có từ 3 đến 5 người. Tổ phát 
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phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình để phát phiếu cho cử tri hoặc cử 

tri đại diện hộ gia đình. Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố có trách 

nhiệm tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của những người tham gia vào phiếu 

lấy ý kiến báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã để tổng hợp thành báo cáo kết quả 

chung lấy ý kiến của cấp xã. 

3.3. Kết hợp hình thức tổ chức họp hội nghị cử tri của thôn (xóm), tổ dân 

phố để lấy ý kiến và phát phiếu lấy ý kiến cử tri 

- Được thực hiện tại hội nghị cử tri chưa đạt tỷ lệ 50% theo yêu cầu mà 

không thể tiếp tục tổ chức hội nghị lần thứ hai thì có thể phát phiếu lấy ý kiến 

đối với những cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình chưa nhất trí hoặc vắng mặt. 

- Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm tổng hợp tất cả 

các ý kiến, kiến nghị của những người vừa thực hiện hình thức tổ chức họp hội 

nghị cử tri của thôn (xóm), tổ dân phố để lấy ý kiến và phát phiếu lấy ý kiến cử 

tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã để tổng hợp 

thành báo cáo kết quả chung lấy ý kiến cử tri của cấp xã. 

4. Nội dung lấy ý kiến cử tri 

4.1. Về tên gọi của thôn (xóm), tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập 

Tên gọi của thôn (xóm), tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập phải phù hợp 

phong tục tập quán, truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương, đặc điểm từng 

vùng, miền,... 

4.2. Về Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố  

Hội nghị cử tri của thôn (xóm), tổ dân phố cho ý kiến đồng ý, không đồng 

ý hoặc ý kiến khác về Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. 

Trên đây là Hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc triển khai một số nội dung 

trong Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của UBND tỉnh. Trong 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

UBND các huyện, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ (qua phòng Xây dựng 

chính quyền) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp);  

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Vụ Bản; 

- Lưu VT, XDCQ (TQ 1b). 

                                                              

GIÁM ĐỐC 

  

                  Triệu Đức Hạnh 
  

 


		2021-08-20T16:56:30+0700


		2021-08-20T17:05:33+0700


		2021-08-20T17:05:33+0700


		2021-08-20T17:05:33+0700




