
1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các  

đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 03/10/2020 của Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 18/SNV-

XDCQ&TCBC ngày 06/01/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; Ủy ban nhân dân huyện báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

 I. Công tác triển khai thực hiện: 

 1. Về công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện: Căn cứ Kế hoạch số 429/KH-

UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh; Để đảm bảo 

thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định của UBND tỉnh; Ngày 

12/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và trên cơ 

sở chức năng nhiệm vụ, UBND huyện giao các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ 

hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế 

hoạch đề ra. 

2. Về việc triển khai, quán triệt Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của 

UBTVQH: Sau khi Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội được ban hành; Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh; ngày 16/12/2019, 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thành phần tham dự gồm: Cấp huyện: Các 

đồng chí trong Ban Thường vu Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh 

đạo UBND huyện, Thường trực UBMTTQ huyện, Trưởng các đoàn thể cấp 

huyện và các phòng, ban, ngành liên quan; Ở xã, thị trấn sáp nhập đơn vị hành 

chính gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Thôn trưởng 

và Trưởng ban Công tác Mặt trận của các thôn, tổ dân phố. Mặt khác, Ban 
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Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 

tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của 

Nhà nước về sáp nhập Đơn vị hành chính cấp xã cho toàn thể cán bộ, đảng viên 

trên địa bàn 4 xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập. 

3. Về công tác thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân chỉ 

đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc 

diện sáp nhập đăng tải trên cổng thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở UBND cấp 

xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư và được tuyên truyền, phổ biến trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, tại các cuộc họp thôn, tổ dân 

phố về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó tập trung vào các nội 

dung chính như sau: Mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

xã, xem đây là nội dung quan trọng nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù 

hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của huyện, khả năng quản 

lý của chính quyền cơ sở; gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và 

nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nội dung Nghị quyết số 

819/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

huyện; Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn 

vị sự nghiệp và các chức danh cán bộ chủ chốt ở địa phương; Công khai về quyền 

và nghĩa vụ tài chính của công dân trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc 

đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm 

vi đơn vị hành chính cấp xã cũ do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần 

kinh phí; Thời gian hoạt động đơn vị hành chính cấp xã mới; việc bố trí công sở, 

trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, công trình công cộng của đơn vị 

hành chính mới. 

 4. Về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, người 

hoạt động không chuyên trách của đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập: 

 a. Đối với cơ quan Đảng, Chính quyền và các đoàn thể chính trị của các 

đơn vị hành chính sau sáp nhập: 

 - Việc ban hành và công bố các Quyết định: 

+ Ngày 27/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các Quyết định 

số: 793,794-QĐ/HU về việc thành lập Đảng bộ xã Đan Trường và thị trấn Tiên 

Điền và các Quyết định số 796, 797 - QĐ/HU ngày 30/12/2019 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên xã Đan Trường và thị 

trấn Tiên Điền. 

+ Ngày 03/01/2020, hai đơn vị hành chính sau sáp nhập xã Đan Trường và 

thị trấn Tiên Điền tổ chức kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó 
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Chủ tịch, Trưởng ban, Phó ban và các thành viên Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân theo quy định. 

+ Ngày 10/01/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện 

tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức đoàn thể bao gồm (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) xã Đan Trường và  thị 

trấn Tiên Điền.  

- Về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách của đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập: 

+ Đối với xã Đan Trường: Trước khi tổ chức sáp nhập xã Xuân Đan và 

Xuân Trường, số lượng cán bộ, công chức gồm có 36 người và người hoạt động 

không chuyên trách 16 người. Sau khi sáp nhập thành xã Đan Trường số lượng 

cán bộ, công chức bố trí 24 người; bán chuyên trách 12 người, giảm 16 người. 

Trong đó thực hiện chế độ chính sách như sau: Nghỉ việc 15 người, thực hiện 

điều động sang xã khác 01 người. 

+ Đối với thị trấn Tiên Điền: Trước khi tổ chức sáp nhập xã Tiên Điền và 

thị trấn Nghi Xuân, số lượng cán bộ, công chức gồm có 38 người và người hoạt 

động không chuyên trách 16 người. Sau khi sáp nhập thành thị trấn Tiên Điền bố 

trí số lượng cán bộ, công chức 24 người; bán chuyên trách 12 người, giảm 18 

người. Trong đó thực hiện chế độ chính sách như sau: Nghỉ việc 14 người, 

chuyển xã khác 04 người.  

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang xây dựng Kế hoạch tuyển dụng, 

tiếp nhận không qua thi tuyển đối với một số cán bộ chuyên trách cấp xã dôi dư 

của các đơn vị hành chính sáp nhập theo Công văn số 1816/SNV-CCVC ngày 

30/12/2019 của Sở Nội vụ. 

b. Đối với các trạm Y tế xã, thị trấn liên quan đến sáp nhập đơn vị hành 

chính:  

- Để đảm bảo thực hiện đúng lỗ trình theo Kế hoạch số số 429/KH-UBND 

ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh; Ngày 25/12/2019, Uỷ ban nhân dân huyện ban 

hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về sắp xếp, sáp nhập các trạm Y tế trên địa 

bàn huyện. Ngày 03/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ công bố Quyết 

định thành lập  trạm Y tế xã Đan Trường và trạm Y tế thị trấn Tiên Điền. 

-  Về bộ máy của 02 trạm Y tế được hình thành sau khi sáp nhập: 

+ Đối với trạm Y tế xã Đan Trường: Trước khi sáp nhập 02 trạm Y tế 

Xuân Đan và Xuân Trường số lượng viên chức gồm có 11 người, sau khi sáp 

nhập thành trạm Y tế xã Đan Trường, bố trí số lượng 08 người (01 Trưởng trạm 

và 07 viên chức) theo quy định và thực hiện điều động sang trạm Y tế xã khác 03 

người. Về trụ sở làm việc bố trí tại xã Xuân Đan (cũ).  

+ Đối với trạm Y tế thị trấn Tiên Điền: Trước khi sáp nhập 02 trạm Y tế 

thị trấn Nghi Xuân và xã Tiên Điền số lượng viên chức gồm có 08 người, sau 
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khi sáp nhập thành trạm Y tế thị trấn Tiên Điền, bố trí số lượng 08 người (01 

Trưởng trạm và 07 viên chức) theo quy định. Về trụ sở làm việc bố trí tại xã 

Tiên Điền (cũ).  

c. Đối với các trường mầm non, tiểu học liên quan đến sáp nhập các đơn vị 

hành chính; Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành Đề án số 05/ĐA-

UBND ngày 01/7/2019 về sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo gửi Sở Giáo dục - 

Đào tạo, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Sau khi có kết 

quả phê duyệt, UBND huyện tiến hành sáp nhập theo quy định. 

5. Về việc thu hồi con dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới: 

Thực hiện Công văn số 2256/CAT-QLHC ngày 25/12/2019 của Công an tỉnh Hà 

Tĩnh về việc tiếp nhận con dấu cũ, bàn giao con dấu mới; Ủy ban nhân huyện 

triển khai thực hiện việc thu hồi con dấu cũ và khắc các con dấu mới bàn giao 

cho xã Đan Trường và thị trấn Tiên Điền đảm bảo theo quy định (kể từ ngày 

02/01/2020). 

Ngoài ra, để sớm đưa bộ máy của xã, thị trấn sau khi sáp nhập đơn vị hành 

chính vào hoạt động nề nếp, hiệu quả và giải quyết các vấn đề liên quan sau khi 

sáp nhập; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 44/UBND-NV ngày 

08/01/2020 về thực hiện một số nội dung sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và 

yêu cầu Đan Trường và thị trấn Tiên Điền hoàn tất các nội báo UBND huyện 

trước ngày 20/01/2020. 

 II. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện: 

1. Ưu điểm:  

- Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 

819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp 

phần nâng cao đời sống, giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc; tạo 

động lực cho các đơn vị cấp xã chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cũng như nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã 

hội, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. 

- Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã đối với huyện Nghi Xuân được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, 

quy định theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, trong đó có sự vào cuộc quyết 

liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận nhất trí của nhân dân. 

2. Khó khăn vướng mắc: Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư; 

việc bố trí các nguồn trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản và huy động các nguồn xã 

hội hóa trên địa bàn; việc quản lý, xử lý các tài sản công dư thừa như các trụ sở, 

trạm y tế... nếu không được thực hiện tốt sẽ gây sự phản ứng trái chiều trong 

nhân dân đặc biệt là các công trình mới được đầu tư, nâng cấp. 
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 3. Kiến nghị, đề xuất: 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan hướng dẫn 

người dân về thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi đơn vị 

hành chính. 

- Đề nghị các sở ngành liên quan tham mưu giải quyết kịp thời các chế độ, 

chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức nghỉ việc sau sáp nhập đơn vị 

hành chính. 

 Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-

UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh; Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân báo cáo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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