
ỦY BAN NHÂN DÂN      

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-VXNV 

 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 595/NQ-UBTVQH15 

ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc 

tiếp tục thực hiện chủ trương 

sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã 

Ninh Thuận, ngày       tháng   năm 2022 

                      

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã; Báo cáo số 312/BC-ĐGS ngày 09/9/2022 của Đoàn Giám 

sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát “về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”; 

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/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; 

Căn cứ Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

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 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023); 

Nhằm đảm bảo việc rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến được thực hiện chủ động, chặt chẽ, theo 

đúng quy định pháp luật hiện hành;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách 

nhiệm:  

a) Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản tại Báo cáo số 

312/BC-ĐGS ngày 09/9/2022 của Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 và Nghị quyết 

27/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến toàn thể đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương.  
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b) Thực hiện việc lồng ghép yếu tố về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính 

lãnh thổ trong quá trình xây dựng, phê duyệt các quy hoạch chung. Căn cứ vào tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính theo quy định, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, các 

chương trình phát triển đô thị và các quy hoạch đã có khác có liên quan, chủ động 

tiến hành rà soát toàn bộ, tổng thể các đơn vị hành chính trên địa bàn để xây dựng 

phương án, lộ trình sắp xếp theo quy định. Khẩn trương tổ chức việc lập đề án sắp 

xếp đơn vị hành chính ngay sau khi có phương án được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

c) Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính 

thuộc diện sắp xếp và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương chủ động phối 

hợp xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị cụ thể từng loại, từng nhóm công việc 

liên quan đến việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; đặc biệt chú trọng phương 

án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức sau sắp xếp, cán bộ, công chức dôi dư; theo 

đó, đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại mức độ thực hiện 

nhiệm vụ, phương án bố trí, xử lý trụ sở làm việc và tài sản công, phương án bảo 

đảm an ninh, quốc phòng và bảo đảm ổn định đời sống của Nhân dân ở những đơn 

vị hành chính thực hiện sắp xếp. 

d) Chủ động có kế hoạch cân đối, chuẩn bị ngân sách, nguồn lực từ sớm, 

huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị hành chính 

thực hiện sắp xếp trên địa bàn sớm ổn định về tổ chức và hoạt động, đầu tư phát 

triển kinh tế, tạo lập môi trường và điều kiện sống tốt hơn cho Nhân dân. 

đ) Tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, 

ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở địa phương trong quá trình sắp 

xếp đơn vị hành chính. 

2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành 

và địa phương: 

a) Rà soát thực trạng quy mô diện tích tự nhiên, dân số các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 

ngày 25/5/2016 và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội; chủ động đối chiếu với tiêu chí sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã (dự kiến được cấp có thẩm quyền ban hành thời gian đến) 

để xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy 

định. 

b) Trong quá trình xây dựng Đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính 

trong giai đoạn 2022 - 2030 cần xác định đối tượng, lộ trình thực hiện phù hợp, 

gắn với yêu cầu tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm tính 

tổng thể, đồng bộ. Khi sáp nhập các đơn vị hành chính đô thị cấp huyện có quy mô 

lớn hoặc nhập huyện vào đơn vị hành chính đô thị cùng cấp thì phải lập thành đề 

án riêng theo quy định tại các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phải 

phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính 

các cấp, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn. 
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Khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã không thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp để mở rộng không gian phát triển, tăng 

quy mô của đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất 

lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

c) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên; chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề 

phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- VPUB: LĐ KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV.        ĐNĐ              
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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