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HƢỚNG DẪN 
Quy trình sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố năm 

2019 huyện Nguyên Bình 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;  

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức  bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; 

Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 14 tháng 6 năm 2019 về săp xếp, sáp 

nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 

2017; 

Uỷ ban nhân dân huyện Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố như sau: 

I. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TRONG SÁP NHẬP XÓM, TỔ DÂN PHỐ 

1. Yêu cầu 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) phải tổ chức 

việc rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức xóm, tổ dân phố để sáp nhập phải cụ thể, 

chính xác, khách quan.    

- Quá trình triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch và việc xây dựng 

phương án sáp nhập xóm, tổ dân phố phải đảm bảo khoa học, phù hợp với điều 

kiện tại địa phương, tôn trọng phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc. 

- Việc sáp nhập xóm, tổ dân phố không làm thay đổi địa giới hành chính cấp 

xã và phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

2. Nguyên tắc 

- Quá trình sắp xếp, sáp nhập, thành lập xóm, tổ dân phố phải theo đúng 

quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo sự lãnh đạo, 



chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp; hướng dẫn, triển 

khai của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện thống 

nhất với kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở xóm, tổ dân phố. 

- Sáp nhập các xóm, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình, 

có vị trí liền kề nhau trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã, địa hình không 

bị chia cắt phức tạp, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, 

kinh doanh và ổn định đời sống của nhân dân để tinh gọn bộ máy, nâng cao hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả 

đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xóm, tổ dân phố mới; khuyến khích 

sáp nhập các xóm để thành lập xóm, tổ dân phố mới mà trước đây là xóm 

(thôn, khu dân cư) truyền thống hoạt động chưa thực sự hiệu lực, hiệu quả ở 

các địa phương. 

- Không chia tách các xóm, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành 

lập xóm mới, tổ dân phố mới; chỉ xem xét thành lập mới trong trường hợp 

các xóm, tổ dân phố nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch 

dãn dân, tái định cư hoặc điều chỉnh địa giới hành chính được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt hoặc do di dân đã hình thành các cụm dân cư mới ở vùng 

núi cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình chia cắt, địa bàn rộng, 

giao thông đi lại khó khăn. 

- Khi thực hiện việc sáp nhập phải nhận được sự đồng thuận của nhân dân 

tại khu vực sáp nhập đạt từ 50% số hộ trở lên.    

II. NỘI DUNG SẮP XẾP, SÁP NHẬP XÓM, TỔ DÂN PHỐ 

1. Nhiệm vụ của UBND cấp xã. 

Thực hiện nội dung sáp nhập xóm, tổ dân phố và ghép cụm dân theo trình tự  

sau: 

 - Thành lập Ban Chỉ đạo, các Tổ giúp việc thực hiện việc sáp nhập xóm, tổ 

dân phố và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc. 

Thành phần gồm: Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức 

Đoàn thể và công chức phụ trách các lĩnh vực, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm liên 

quan (và một số thành phần khác trường hợp cần thiết). 

 - Ban Chỉ đạo định kỳ họp để ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, thảo 

luận, thống nhất các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

 a) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát thực trạng và dự kiến phương án 

sắp xếp, sáp nhập để xây dựng Đề án thực hiện sáp nhập xóm, tổ dân phố. Việc 

xây dựng Đề án sáp nhập xóm, tổ dân phố phải làm rõ một số nội dung cơ bản đảm 



bảo theo Khoản 6, Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV, các nội dung 

phải đảm bảo: 

 - Sự cần thiết xây dựng Đề án; 

 - Thực trạng của từng xóm, tổ dân phố: Số hộ, nhân khẩu, cơ sở hạ tầng 

phục vụ hoạt động của xóm, tổ dân phố, địa hình, dân tộc, phong tục tập quán của 

người dân, số lượng và mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên 

trách, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội. 

 - Phương án, đề án sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố: Thống nhất Dự kiến 

tên xóm, tổ dân phố, số hộ, nhân khẩu, cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của xóm, 

tổ dân phố sau khi sáp nhập; 

Bước 1. Xây dựng dự thảo Đề án. 

UBND cấp xã xây dựng dự thảo Đề án chi tiết sáp nhập xóm, tổ dân phố 

theo đề cương Đề án kèm theo hướng dẫn này (PHỤ LỤC 1). 

Bước 2. Xin ý kiến cho dự thảo Đề án. 

- Sau khi xây dựng xong dự thảo đề án của cấp xã, UBND xã tổ chức xin ý 

kiến cho dự thảo đề án sáp nhập xóm, tổ dân phố và lấy ý kiến cử tri đại diện hộ 

gia đình thuộc diện sắp xếp, sáp nhập bằng hình thức bỏ phiếu kín (theo mẫu phiếu 

Phụ lục 01) hoặc giơ tay biểu quyết. (Cuộc họp được tiến hành khi có 80% số cử 

tri đại diện hộ gia đình trong xóm, tổ dân phố tham dự). Thực hiện theo Nghị định 

54/2018/NĐ-CP  ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy 

ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia địa giới hành chính . 

- Khi thực hiện bước này cần phải lập biên bản của xóm, tổ dân phố (theo 

mẫu Phụ lục 02); 

- Sau khi xin ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình xong, UBND cấp xã lập biên 

bản tổng hợp kết quả xin ý kiến và lập Bảng tổng hợp kết quả xin ý kiến (theo mẫu 

Phụ lục 03 và Phụ lục 04); 

 + Trường hợp số ý kiến đồng ý sáp nhập xóm, tổ dân phố đạt trên 50% tổng 

số hộ tham gia dự họp thì UBND xã tiến hành các bước tiếp theo trong hướng dẫn 

này và thông báo đến cử tri đại diện hộ gia đình về kết quả cuộc họp; 

 

 



+ Trường hợp chỉ đạt dưới 50% thì UBND xã tiến hành tổ chức tuyên 

truyền, vận động và tổ chức họp lại để xin ý kiến (thời gian giữa 02 cuộc họp 

không quá 05 ngày). 

+ Trong trường hợp sau khi UBND cấp xã tổ chức họp xin ý kiến lần thứ 2 

mà số hộ đồng ý chưa được trên 50% thì UBND cấp xã làm báo cáo xin ý kiến 

UBND cấp huyện để chỉ đạo (thời gian báo cáo chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày 

tổ chức họp xin ý kiến lần 2). 

Bước 3. Báo cáo Thường trực Đảng ủy 

Sau khi xin ý kiến nhân dân và có số liệu cụ thể (tỷ lệ đồng ý đạt từ 50% trở 

lên), Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo bằng văn bản nội dung dự thảo Đề án với 

Thường trực Đảng ủy cấp xã để cho ý kiến bằng văn bản. 

Bước 4. Trình HĐND cấp xã thông qua nội dung Đề án 

Sau khi có ý kiến của Thường trực Đảng ủy cấp xã bằng văn bản, UBND 

cấp xã hoàn thiện Đề án chính thức và trình Hội đồng nhân dân xã Nghị quyết 

thông qua nội dung Đề án (theo mẫu Phụ lục 05 và Phục lục 06). Trong trường hợp 

không trùng vào kỳ họp chính thức của HĐND cấp xã thì tổ chức họp bất thường 

theo quy định tại khoản 2, Điều 78 và khoản 2, Điều 104 Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương để thông qua nội dung Đề án. 

Bước 5. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã xóm qua nội dung Đề 

án, UBND cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện nội dung của Đề án, hồ sơ 

trình gồm:  

+ Tờ trình của UBND cấp xã; 

+ Đề án chi tiết; 

+ Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến và phụ lục kèm theo; 

+ Văn bản nhất trí của Thường trực Đảng ủy xã; 

+ Nghị quyết của HĐND cấp xã; 

+ Hồ sơ gồm 03 bộ. 

 

 



Lƣu ý: Mốc thời gian thực hiện theo Kế hoạch của UBND huyện, UBND 

xã;  thực hiện sáp nhập toàn bộ các xóm, tổ dân phố trên địa bàn chưa đạt 50% 

dân số theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV (xóm 75 hộ; tổ dân phố 100 hộ) 

 *  Một số lƣu ý khi thực hiện sáp nhập tổ xóm 

 - Việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố phải huy động cả hệ 

thống chính trị xã, thị trấn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền vận động để 

người dân hiểu việc sáp nhập xóm, tổ dân phố là một nhiệm vụ chính trị quan trọng 

cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay; 

 - Số liệu rà soát thực trạng phải đảm bảo chính xác để làm cơ sở xây dựng 

phương án sắp xếp, sáp nhập; 

 - Việc đổi tên, đặt tên xóm, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập 

cần đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc của từng xóm, tổ dân phố và 

sự đồng thuận của nhân dân; 

 - Chú trọng sắp xếp, đưa ra Phương án xử lý và đề xuất đối với cơ sở hạ tầng 

phục vụ hoạt động của xóm, tổ dân phố sau khi sáp nhập (nhà văn hóa, sân thể 

thao, thiết bị tập thể dục (nếu có). 

 - Phương án sắp xếp người  hoạt động không chuyên trách sau khi sáp nhập 

phải đảm bảo thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 908/HD-UBND ngày 

28/3/2019 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 27/2018/NQ-

HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng; Thực  hiện nhất thể hóa chức 

danh Bí thư chi bộ đồng thời là Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng xóm theo tinh thần 

Nghị quyết số 18-NQ/TW; 

 - Trong quá trình thực hiện, UBND các xã, thị trấn cần thống kê, tổng hợp 

những ý kiến của người dân, khó khăn, vướng mắc và đưa ra phương án xử lý, 

đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ  để cùng giải quyết và rút 

kinh nghiệm trong quá trình sáp nhập các xóm, tổ dân phố. 

 III. NGUYÊN TẮC SÁP NHẬP XÃ 

 Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã Minh Thanh, Thái Học, Bắc Hợp, Minh 

Tâm, Lang Môn chủ động phối kết hợp thống nhất phương án đặt tên xã sau khi 

triển khai thực hiện xây dựng Đề án sáp nhập. Thực hiện theo Nghị định 

54/2018/NĐ-CP  ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy 

ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia địa giới hành chính. Sáp nhập các 

xã cụ thể như sau Xã Minh Thanh sáp nhập với xã Thái Học và ½ xã Bắc Hợp sáp 

nhập thành 01 xã;  Xã Minh Tâm sáp nhập với xã Lang Môn và ½ xã Bắc Bắc Hợp 

thành 01 xã (xã Minh Tâm chủ trì phối hợp với xã Bắc Hợp, xã Lang Môn thống 

nhất đặt tên xã sáp nhập; xã Minh Thanh chủ trì với xã Thái Học thống nhất đặt tên 

xã khi thực hiện Đề án sáp nhập) đồng thời báo cáo việc thống nhất đặt tên xã 

gửi về Phòng Nội vụ trƣớc ngày 08/7/2019. 



2. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2.1. Đối với các xóm, tổ dân phố đạt tỷ lệ đồng ý từ 50% trở lên.  

Trên cơ sở các phương án của cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 

các bước sau: 

Bước 1. Xây dựng Đề án 

Sau khi tổng hợp các tờ trình của UBND các xã trên địa bàn huyện, Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng dự thảo Đề án chung cho cấp xã trên địa bàn cấp huyện.            

Bước 2. Xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy 

Sau khi hoàn thiện dự thảo Đề án chi tiết chung của toàn huyện, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xin ý kiến Ban Thường vụ huyện,  bằng văn bản cho ý kiến về 

nội dung dự thảo Đề án. 

Bước 3. Trình Đề án. 

Sau khi có văn bản cho ý kiến của Ban Thường vụ huyện về nội dung dự 

thảo Đề án, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án chính 

thức qua Sở Nội vụ, hồ sơ gồm: 

- Tờ trình của UBND cấp huyện; 

- Đề án chi tiết; 

- Văn bản cho ý kiến của Ban Thường vụ huyện;  

- Hồ sơ trình của cấp xã.  

(hồ sơ trình được nhân bản làm 03 bộ) 

2.2. Đối với các xóm, tổ dân phố đạt tỷ lệ đồng ý dưới 50% .   

- Sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã về các trường hợp 

khi tổ chức họp xin ý kiến đạt tỷ lệ đồng ý dưới 50%. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành tổ chức tuyên truyền, vận 

động và tổ chức họp lấy ý kiến lần 3 (thời gian tổ chức họp lấy ý kiến lần 3 chậm 

nhất sau 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của UBND cấp xã). 

 

 

 



- Nếu sau cuộc họp lần 3 lấy ý kiến nhận được tỷ lệ đồng ý đạt từ 50% trở 

lên thì có văn bản chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các bước theo mục 1.II hướng 

dẫn này. 

- Trong trường hợp sau cuộc họp lần 3 lấy ý kiến nhận được tỷ lệ đồng ý đạt 

dưới 50% thì có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tạm dừng việc sáp nhập, 

ghép cụm dân cư đối với các xóm, tổ dân phố này. 

Nhận được Hướng dẫn này yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên 

cứu triển khai, thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố theo đúng thời gian 

quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc yêu cầu liên hệ trực tiếp về 

phòng Nội vụ cùng nhau nghiên cứu, phối hợp giải quyết../. 

Nơi nhận:             
- Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy;   

- TT. HĐND;   

- CT, PCT huyện;    

- UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - XH;                                                                                        

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Nội vụ; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu:VT. 

  
                                                                                                                                                                        

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Nông Quốc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ………………. 

 
Số:          /ĐA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       …………, ngày      tháng      năm 2019 

 

ĐỀ ÁN 

SÁP NHẬP CÁC XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN 

XÃ………HUYỆN….. 
 

 
 

 SỰ CẦN THIẾT 

 Ngày 25/10/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó yêu cầu chính 

quyền địa phương: “...Khẩn trương, cương quyết sắp xếp, sáp 

nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy 

định của Nhà nước”; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 

24/11/2017 của Quốc hội yêu cầu: “... Rà soát tiêu chí và sắp 

xếp lại thôn, tổ dân phố nhằm giảm đầu mối, giảm số lượng 

người hoạt động không chuyên trách, tăng cường hiệu quả hoạt 

động”; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính 

phủ chỉ đạo các địa phương có trách nhiệm: “... Xây dựng đề án, 

trình cấp có thẩm quyền và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố theo 

quy định; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của 

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-10-nq-cp-2018-thuc-hien-nghi-quyet-18-nq-tw-to-chuc-bo-may-chinh-tri-tinh-gon-374477.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2018-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-04-2012-tt-bnv-to-chuc-va-hoat-dong-to-dan-pho-402160.aspx


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

chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;  

Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ 

tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017; 

Tính đến thời điểm 31/6/2019, trên địa bàn xã có ............. xóm,     tổ dân phố 

(gọi chung là xóm), trong đó có      /      xóm, tổ dân phố đảm bảo quy mô số hộ gia 

đình theo quy định, chiếm     %;   /       xóm, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô số 

hộ gia đình theo quy định, chiếm      %. Việc huy động tập trung nguồn lực đầu tư 

xây dựng các thiết chế văn hóa, hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống phúc lợi công 

cộng còn dàn trải. Ngân sách nhà nước bố trí chi trả chế độ, chính sách cho người 

hoạt động không chuyên trách và cấp trưởng các tổ chức ở xóm, tổ dân phố còn 

lớn. Một số xóm, tổ dân phố chưa phát huy tốt vai trò tự quản; chất lượng hoạt 

động của một số chi bộ, các tổ chức đoàn thể chưa đạt yêu cầu. 

Sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân 

sách, phát huy hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - 

xã hội của thôn, tổ dân phố. 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã tiến hành rà soát kỹ các điều kiện của từng 

xóm, tổ dân phố; xây dựng đề án; tổ chức họp xin ý kiến của nhân dân; thực hiện 

sáp nhập, đổi tên đối với những xóm, tổ dân phố có trên 50% cử tri hoặc cử tri đại 

diện hộ gia đình tán thành;  

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN 

- Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  

- Căn cứ Kế hoạch 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx


ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; 

- Căn cứ 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; Thông tư số 14/2018/TT-

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

số 04/2012/TT-BNV ngày 31/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ 

chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

- Căn cứ Đề án số 16-ĐA/TU ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng về sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2019 – 2020; 

- Căn cứ Kế hoạch số…../UBND-NC ngày .tháng … năm của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về…. 

III. THỰC TRẠNG 

1. Thực trạng số lƣợng ở xóm, tổ dân phố 

Xã……. Hiện có….xóm, tổ dân phố. Số hộ gia đình….hộ và….. nhân khẩu, 

cụ thể như sau: 

STT 
Xóm, tổ dân 

phố 

Tổng 

số hộ 

Diện 

tích 

(ha) 

Tổng 

số 

nhân 

khẩu 

Số ngƣời hoạt động 

không chuyên trách 

và trƣởng các tổ 

chức 

Số lƣợng 

nhà văn 

hóa 

1       

2       

3       

…       

TỔNG CỘNG      

 



2. Thực trạng phân loại xóm, tổ dân phố 

Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 

03/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc 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. Xóm, tổ dân phố trên địa bàn xã…… phân 

loại như sau: 

- Số đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình:......... xóm, tổ dân phố; 

- Số đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình:......... xóm, tổ dân phố; 

- Số chưa đạt 50% quy mô số hộ gia đình:......... xóm, tổ dân phố;  

(Biểu số 01 kèm theo) 

IV. PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP 

 Số lƣợng xóm, tổ dân phố dự kiến sáp nhập: 

Tổng số xóm, tổ dân phố…..; Không thực hiện sáp nhập…..xóm, tổ dân phố, 

cụ thể như sau: 

 Sáp nhập xóm…..(….hộ gia đình và…… ngƣời; diện tích:… ha) và 

xóm…..(….hộ gia đình và…… ngƣời; diện tích:… ha) để thành lập xóm mới. 

- Tên gọi của xóm mới:…………………………; 

- Dân số:………… hộ;………………….nhân khẩu; 

- Diện tích tự nhiên:…………………ha; 

- Phân loại xóm:…………….. 

- Vị trí địa lý: Đông giáp xóm……….; Tây giáp xóm……….; Nam giáp 

xóm…………; Bắc giáp xóm……… 



 Sáp nhập một phần xóm…..(….hộ gia đình và…… ngƣời; diện tích:… 

ha) và xóm…..(….hộ gia đình và…… ngƣời; diện tích:… ha) để thành lập 

xóm mới. 

- Tên gọi của xóm mới:…………………………; 

- Dân số:………… hộ;………………….nhân khẩu; 

- Diện tích tự nhiên:…………………ha; 

- Phân loại xóm:…………….. 

- Vị trí địa lý: Đông giáp xóm ……….; Tây giáp xóm ……….; Nam giáp 

xóm…………; Bắc giáp xóm…… 

2. Xóm không thực hiện sắp xếp, sáp nhập: 

- Xóm(tổ dân phố)…: Có…..hộ gia đình, dân số…. người; diện tích…..(ha); 

Phân loại xóm: Loại….. Lý do:…. 

- Xóm(tổ dân phố)…: Có…..hộ gia đình, dân số…. người; diện tích…..(ha); 

Phân loại xóm: Loại….. Lý do:…. 

V. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ SAU KHI SẮP XẾP XÓM, TỔ DÂN PHỐ 

1. Số lƣợng xóm, tổ dân phố sau khi sáp nhập 

- Tổng số xóm, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập:…..xóm 

- Số xóm, tổ dân phố giảm:….xóm, tổ dân phố 

2. Dự kiến phân loại 

- Số xóm, tổ dân phố đạt 100% tiêu chí: 

- Số xóm, tổ dân phố đạt trên 50% tiêu chí: 

- Số xóm, tổ dân phố dưới 50% tiêu chí: 

2. Số lƣợng ngƣời hoạt động không chuyên trách: (trước và sau khi thực 

hiện) 



3. Kinh phí chi trả phụ cấp cho những ngƣời hoạt động không chuyên 

trách : (trước và sau khi thực hiện) 

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2019. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên đây là Đề án sáp nhập các xóm, tổ dân phố trên địa bàn xã……………  

Nơi nhận 
- UBND huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể xã; 

- Các xóm có liên quan; 

- Lưu:VT. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 01 

THỐNG KÊ THỰC TRẠNG SỐ LƢỢNG XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA 

BÀN XÃ…..  

(Số liệu tính đến tháng …./2019) 

 

STT 
Đơn vị 

 hành chính 

cấp xã 

Tổng số 

xóm, tổ 

dân phố 

Tổ 

dân 

phố 
Xóm 

Xóm, tổ dân phố ở xã, thị trấn biên giới Xóm, tổ dân phố ở xã, thị trấn còn lại 

Đạt chuẩn 

 theo quy định 
Đạt 50% 

 theo quy định 
Chƣa đạt 50% 

theo quy định 
Đạt chuẩn theo 

quy định 
Đạt 50% 

 theo quy định 
Chƣa đạt 50% 

theo quy định 

Xóm  

(Từ 

100  

hộ trở 

lên) 

Tổ DP  

(Từ 

150  

hộ trở 

lên) 

Xóm  

(Từ 50  

hộ trở 

lên) 

Tổ DP  

(Từ 75  

hộ trở 

lên) 

Xóm  

(Dưới 

50  

hộ) 

Tổ DP  

(Dưới 

75 hộ) 

Xóm  

(Từ 

150  

hộ trở 

lên) 

Tổ DP  

(Từ 200  

hộ trở 

lên) 

Xóm  

(Từ 75  

hộ trở 

lên) 

Tổ DP  

(Từ 100  

hộ trở 

lên) 

Xóm  

(Dưới 

75 

hộ) 

Tổ 

DP  

(Dưới 

100 

hộ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

Tổng cộng                

 

 

 

 

 

 

 



 

Biểu số 02 

DỰ KIẾN TỔNG SỐ XÓM, TỔ DÂN PHỐ SAU KHI SÁP NHẬP (GIAI 

ĐOẠN 2019 – 2020) 

 

STT 

  

Xóm, tổ dân 

phố 

  

Thực trạng  
Số lƣợng xóm, tổ dân phố 

sau khi thực hiện sáp nhập 

Số lƣợng xóm, tổ dân phố giảm khi 

thực hiện việc sáp nhập 

Tổng số Xóm 
Tổ dân 

phố 
Tổng số Xóm 

Tổ dân 

phố 
Tổng số Xóm 

Tổ dân 

phố 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

Tổng cộng           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 03 

BIỂU TỔNG SỐ XÓM, TỔ DÂN PHỐ SAU KHI THỰC HIỆN SÁP NHẬP 

STT 
Xóm, tổ dân 

phố 

Tổng số 

xóm, tổ 

dân phố 

sau khi 

sáp 

nhập 

Tổ 

dân 

phố 
Xóm 

Xóm, tổ dân phố ở xã, thị trấn biên giới Xóm, tổ dân phố ở xã, thị trấn còn lại 

Đạt chuẩn theo 

quy định 
Đạt 50% theo 

quy định 
Chƣa đạt 50% 

theo quy định 
Đạt chuẩn 

theo quy định 
Đạt 50% theo 

quy định 
Chƣa đạt 50% 

theo quy định 

Xóm  

(Từ 

100  

hộ trở 

lên) 

Tổ DP  

(Từ 

150  

hộ trở 

lên) 

Xóm  

(Từ 

50  

hộ trở 

lên) 

Tổ DP  

(Từ 75  

hộ trở 

lên) 

Xóm  

(Dưới 

50  

hộ) 

Tổ DP  

(Dưới 

75 hộ) 

Xóm  

(Từ 

150  

hộ trở 

lên) 

Tổ 

DP  

(Từ 

200  

hộ trở 

lên) 

Xóm  

(Từ 75  

hộ trở 

lên) 

Tổ DP  

(Từ 

100  

hộ trở 

lên) 

Xóm  

(Dưới 75 

hộ) 

Tổ 

DP  

(Dưới 

100 

hộ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

Tổng Cộng                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 
UBND XÃ …... 

XÓM (TỔ)…. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI 

Về Đề án sáp nhập xóm (tổ dân phố)…….vào xóm (tổ dân phố)…….., thuộc 

xã………., huyện…………… 

 

Nội dung xin ý kiến: 

Sáp nhập xóm (tổ dân phố)………………………….và xóm (tổ dân 

phố)…………………., thuộc xã ……….để thành lập 01 xóm (tổ dân phố mới) 

 

 Họ và tên cử tri:………………………………………………… 

 

 

Đồng ý 
 

 

Không đồng ý 

 

 
 

 

 

Ý kiến khác:………………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………… 

 

Lưu ý: Nếu đồng ý thì đánh dấu “x” vào ô đồng ý, nếu không đồng ý thì đánh 

dấu “x” vào ô không đồng ý, nếu không đánh dấu hoặc đánh dấu vào cả 02 ô 

không đồng ý và đồng ý là phiếu không hợp lệ đối với cử tri đó. 

     
 …., ngày …….tháng…….năm 201… 

(Ký tên) 
 

 



 

 

UBND XÃ …... 

XÓM (TỔ)…. 

Phục lục 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN 

Lấy ý kiến cử tri tại hội nghị về Đề án sáp nhập xóm (tổ dân phố)…..vào 

xóm(tổ dân phố)………, xã….(phƣờng, thị trấn…..), huyện, thành phố…….., 

tỉnh Cao Bằng 

  

 Hôm nay, vào hồi…..giờ…..phút, ngày /……/20…., tại xóm (tổ dân 

phố)………., tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình của xóm, tổ 

dân phố về Đề án sáp nhập xóm (tổ dân phố)……….vào xóm (tổ dân phố)……để 

thành lập xóm (tổ dân phố) mới, cụ thể như sau: 

 I. Thành phần tham dự:  

 1. Đại diện UBND xã 

- Ông (bà)………………………, chức vụ………….- Chủ trì hội nghị; 

 - Ông (bà)………………………, chức vụ………….; 

 -………………………………………………… ….- Thư ký hội nghị. 

 2. Ở xóm, tổ dân phố: 

  Có …….cử tri đại diện hộ gia đình trên tổng số……..hộ gia đình của xóm, 

tổ dân phố có mặt tại hội nghị, đạt tỷ lệ…..%. 

 II. Nội dung: 

 1. Ông (bà)…….., chức vụ…….ở cấp xã, chủ trì hội nghị phổ biến, quán 

triệt một số văn bản của cấp trên về chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã và xóm, tổ dân phố nhằm tinh gọn tổ chức, bộ máy ở chính quyền cấp 

xã. 

 2. Ông (bà)…………….., chức vụ…………ở cấp xã thay mặt UBND cấp xã 

trình bày Đề án sáp nhập xóm, tổ dân phố………vào xóm, tổ dân phố……..để 

thành lập xóm, tổ dân phố……….mới. 

 Hội nghị thảo luận cho ý kiến tham gia về Đề án……….. 

Ý kiến thứ 1:…………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Ý kiến thứ 2:…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Ý kiến thứ 3:…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 3. Kết quả: 

 - Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị:…………./…….hộ; 

 - Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình không tham dự hội nghị:……./…..hộ; 

 - Số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị nhất trí với Đề án sáp nhập 

xóm (tổ dân phố)…..vào xóm (tổ dân phố)……….để thành lập xóm mới……., tỷ 

lệ………% so với cử tri đại diện hộ gia đình của toàn xóm (tổ dân phố). 

 - Số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị không nhất trí với Đề án 

sáp nhập xóm (tổ dân phố)…..vào xóm (tổ dân phố)……….để thành lập xóm 

mới……., tỷ lệ………% so với cử tri đại diện hộ gia đình của toàn xóm (tổ dân 

phố). 

 Biên bản kết thúc vào hồi…..giờ…phút cùng ngày, biên bản được lập thành 

05 bản, lưu tại xóm, tổ dân phố………01 bản, gửi đến UBND cấp xã 04 bản và có 

giá trị pháp lý như nhau./. 

 

ĐẠI DIỆN CỬ TRI ĐẠI DIỆN CỬ TRI THƢ KÝ CHỦ TỌA 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ………. 

Số:……/BC-UBND 

Phục lục 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……., ngày     tháng     năm 2019 

BÁO CÁO 

Tổng hợp các ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập xóm (tổ dân phố) trên địa bàn 

xã (phƣờng, thị trấn…..), huyện, thành phố……., tỉnh Cao Bằng 

  

 Thực hiện Kế hoạch số…. của Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)….về 

triển khai lấy ý kiến Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Ủy ban 

nhân dân xã, phường… đã tổ chức lấy ý kiến đối với…. xóm(tổ dân phố) về Đề án 

sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn xã, phường……, cụ thể thể như 

sau: 

 I. Xóm, tổ dân phố….  

 1. Ý kiến đóng góp 

- Ý kiến thứ nhất:……………………………………………………………… 

- Ý kiến thứ hai: ………………………………………………………… 

 2. Kết quả: Hình thức biểu quyết: …..(Giơ tay hoặc bỏ phiếu kín); 

 - Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị:…………./…….hộ; 

 - Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình không tham dự hội nghị:……./…..hộ; 

 - Số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị nhất trí với Đề án sáp nhập 

xóm (tổ dân phố)…..vào xóm (tổ dân phố)……….để thành lập xóm mới……., tỷ 

lệ………% so với cử tri đại diện hộ gia đình của toàn xóm (tổ dân phố). 

 - Số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị không nhất trí với Đề án 

sáp nhập xóm (tổ dân phố)…..vào xóm (tổ dân phố)……….để thành lập xóm 

mới……., tỷ lệ………% so với cử tri đại diện hộ gia đình của toàn xóm (tổ dân 

phố). 

II. Xóm, tổ dân phố….  

 1. Ý kiến đóng góp 

- Ý kiến thứ nhất:……………………………………………………………… 



- Ý kiến thứ hai: ………………………………………………………… 

 2. Kết quả: Hình thức biểu quyết: …..(Giơ tay hoặc bỏ phiếu kín); 

 - Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị:…………./…….hộ; 

 - Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình không tham dự hội nghị:……./…..hộ; 

 - Số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị nhất trí với Đề án sáp nhập 

xóm (tổ dân phố)…..vào xóm (tổ dân phố)……….để thành lập xóm mới……., tỷ 

lệ………% so với cử tri đại diện hộ gia đình của toàn xóm (tổ dân phố). 

 - Số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị không nhất trí với Đề án 

sáp nhập xóm (tổ dân phố)…..vào xóm (tổ dân phố)……….để thành lập xóm 

mới……., tỷ lệ………% so với cử tri đại diện hộ gia đình của toàn xóm (tổ dân 

phố). 

Trên đây là báo cáo ……của Ủy ban nhân dân xã, phường……/. 

Nơi nhận: 

- 

-  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 



Phụ lục 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ( THỊ TRẤN)........... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      ……., ngày     tháng 6  năm 2019 

 

BIỂU TỔNG HỢP 

Kết quả xin ý kiến đại diện hộ gia đình về Đề án sáp nhập xóm, tổ dân phố 

thuộc xã (phƣờng).................... 

( Biểu kèm theo Báo cáo số…./BC-UBND ngày   tháng   năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân xã….) 

 

 

TT 
Tên xóm, tổ 

dân phố 

Tổng số 

hộ 

trong 

xóm, 

TDP 

Tổng số 

cử tri 

đại diện 

hộ gia 

đình có 

mặt 

Số cử tri đại 

diện hộ gia 

đình đồng ý 

Số cử tri đại diện 

hộ gia đình không 

đồng ý Ghi chú 

Số 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 Xóm …..        

2 Xóm…..        

3 Xóm…..        

Tổng cộng        

 

............................, ngày......tháng.......năm 2019 

 

NGƢỜI LẬP BIỂU  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 



 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)....... 
 

Số:……../NQ-HĐND 

Phục lục 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................,ngày......tháng.....năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc sáp nhập xóm (tổ dân phố) trên địa bàn xã (phƣờng, thị 

trấn)................., huyện (thành phố).........................., tỉnh Cao Bằng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN................................... 

KHÓA................, KỲ HỌP................................ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ; 

Căn cứ Quyết định số............... /2019/QĐ-UBND ngày      /tháng/năm 2019 

của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Xét Tờ trình số............/TTr-UBND ngày...............tháng     năm 2019 của 

UBND xã........về……..; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa 

bàn xã (phường, thị trấn)......, trong đó sáp nhập ……… xóm (tổ dân phố) để thành 

lập ……xóm (tổ dân phố) mới, cụ thể như sau: 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã ( thị trấn) giao Ủy ban nhân dân xã (thị trấn) 

hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã (thị trấn) 

............khóa..............., kỳ họp............., thông qua ngày........tháng...năm 2019./. 

 
Nơi nhận                                                                                   CHỦ TỊCH 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        XÃ ……………….                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:        /BB-HĐND                           ………………., ngày      tháng 7 năm 2019 

BIÊN BẢN  

Kiểm phiếu xác nhận kết quả sáp nhập xóm (tổ dân phố) của Hội đồng nhân dân xã 

Tại kỳ họp lần thứ…..(bất thƣờng) khóa…., nhiệm kỳ 2016 - 2021 

  

Hồi     giờ     phút ngày     tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

xã…………... Hội đồng nhân dân xã tiến hành lập biên bản kiểm phiếu về việc xác nhận kết quả 

sáp nhập xóm (tổ dân phố) tại kỳ họp thứ ….. (bất thường), nhiệm kỳ 2016 – 2021 bằng hình 

thức bỏ phiếu kín. 

 * Ban kiểm phiếu gồm có: 

 1. Ông  ……………………. - Trưởng ban; 

 2. Bà ……………………..  - Thư ký; 

 3. Ông ……………………. - Ủy  viên; 

……………………………………………….; 

 Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng 7 năm 2019 của UBND xã (thị trấn) về 

việc đề nghị phê duyệt đề án sáp nhập xóm (tổ dân phố) trên địa bàn. Theo giới thiệu của Thường 

trực Hội đồng nhân dân xã….. khóa ……, kỳ họp thứ ,,,,,,(bất thường), nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp 

thảo luận, phân tích nội dung đề án và tình hình thực tế tại địa phương, nhất trí nội dung Đề án, đồng 

thời tiến hành bỏ phiếu xác nhận kết quả sáp nhập xóm (tổ dân phố) bằng cách bỏ phiếu kín: 

- Tổng số đại biểu tham dự kỳ họp: 

 - Tổng số phiếu phát ra:      /      phiếu; Số phiếu thu vào:      /        phiếu; 

 - Số phiếu hợp lệ:        /        phiếu; Số phiếu không hợp lệ: không có; 

 - Số phiếu nhất trí sáp nhập       /        /        phiếu, đạt       % số phiếu hợp lệ; 

- Số phiếu không nhất trí sáp nhập       /        /        phiếu, chiếm tỷ lệ       %. 

 * Kết quả: sáp nhập xóm (tổ dân phố) được     /       /        phiếu đại biểu Hội đồng nhân 

dân nhất trí sáp nhập. 

 Biên bản được thông qua kỳ họp thứ          (bất thường), được lập thành 05 bản, 03 bản 

gửi Phòng Nội vụ, 01 bản lưu Hội đồng nhân dân huyện, 01 lưu văn phòng./.  

             TRƢỞNG BAN                                                              CHỦ TỌA KỲ HỌP 
 

 

 

 

                                                                                            

                     

                                                                                               

 

 

 



  ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          XÃ……………..                                               Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:          /TTr- UBND                                 ………………., ngày       tháng  7  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xác nhận kết quả Đề án sáp nhập xóm (tổ dân phố)  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã 

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính 

trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức  bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Đề án số 16-ĐA/TU ngày 14 tháng 6 năm 2019 về săp xếp, sáp nhập 

xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV 

ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ dân phố; 

Thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; 

Ủy ban nhân dân xã …….kính trình kỳ họp thứ     (bất thường) Hội đồng 

nhân dân xã (thị trấn) khóa   , nhiệm kỳ 2016 – 2021 về việc đề nghị xem xét xác 

nhận kết quả sáp nhập xóm, (tổ dân phố) trên địa bàn.  

 Trên đây là Tờ trình đề nghị xem xét xác nhận kết quả sáp nhập xóm, (tổ dân 

phố) trên địa bàn xã       rất mong kỳ họp lần thứ        (bất thường) Hội đồng nhân 

dân xã xác nhận việc sáp nhập xóm (tổ dân phố) để UBND xã tiến hành hoàn chỉnh 

hổ sơ, thủ tục tiếp theo./. 

Nơi nhận:                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;                                                                                             CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TT. Đảng ủy; 

- TT. HĐND; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Phòng Nội vụ (03b); 

- Lưu: VP. 

                                                                                               



                                                                                                  

Phục lục 06 

BIỂU TỔNG HỢP SÁP NHẬP XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ…… 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số……/NQ-HĐND ngày    tháng    năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân xã……) 

 

 

TT 
Xóm, tổ dân phố thực 

hiện sáp nhập 

Tên xóm, TDP 

mới 

Xóm, TDP sau sáp nhập 

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Tổng số 

hộ 

Tổng số 

nhân 

khẩu 

1 
Xóm(TDP)….. và 

Xóm(TDP)…… 

Xóm (tổ dân 

phố)…. 
   

2 
Xóm(TDP)….. và 

Xóm(TDP)…… 

Xóm (tổ dân 

phố)…. 
   

3 …     

 

Tổng số: Sáp nhập … xóm và….tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn để thành lập xóm và 

… tổ dân phố mới./. 
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