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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1624/UBND-NV 

V/v tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến 

của HĐND cấp xã về sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã 

TP. Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2019 

 

                        Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã: Thạch Đồng, Thạch Môn. 

 

Thực hiện Công văn số 4494/UBND-NC1 ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND cấp huyện, cấp xã về 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (có sao gửi kèm); UBND thành phố đề nghị 

UBND các xã: Thạch Đồng, Thạch Môn thực hiện lấy ý kiến cử tri, lấy ý kiến 

HĐND cấp xã về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: 

1. Lập danh sách cử tri:  

- Yêu cầu hoàn thành trước ngày 06/7/2019 (Theo Công văn số 

1514/UBND-NV ngày 27/6/2019 của UBND thành phố về việc hướng dẫn lập 

danh sách cử tri phục vụ lấy ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã).  

- Lưu ý: Theo Công văn 4494/UBND-NC1 ngày 05/7/2019 của  UBND 

tỉnh, thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp 

xã là ngày 25/7/2019; do đó, những người đủ 18 tuổi trở lên (sinh từ ngày 

25/7/2001 trở về trước) được đưa vào danh sách cử tri lấy ý kiến sáp nhập đơn vị 

hành chính cấp xã.  

2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri: 

- Thời gian, địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Được niêm yết tại trụ sở 

UBND xã và nhà văn hóa thôn; hoàn thành trước ngày 10/7/2019 (Danh sách cử 

tri được niêm yết trong thời hạn 15 ngày trước ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri). 

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC 

cấp xã: Ngày 25/7/ 2019 (thứ Năm). 

- UBND xã báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về UBND thành phố (qua 

phòng Nội vụ): Trước 10 giờ ngày 26/7/2019. 

- UBND Thành phố báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về sở Nội vụ: Trước 

15 giờ ngày 26/7/2019. 

3. Tổ chức lấy ý kiến HĐND cấp xã: 

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến HĐND cấp xã: Ngày 27/7/2019 (thứ Bảy). 

- UBND xã báo cáo kết quả lấy ý kiến HĐND cấp xã về UBND thành phố 

(qua phòng Nội vụ): Ngày 28/7/2019; 

-  UBND Thành phố báo cáo kết quả lấy ý kiến HĐND cấp xã về sở Nội vụ: 

Ngày 29/7/2019. 
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4. Tổ chức lấy ý kiến HĐND thành phố: 

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến HĐND thành phố: Ngày 30/7/2019. 

- Thời gian báo cáo kết quả lấy ý kiến HĐND Thành phố về Sở Nội vụ: 

Trong ngày 31/7/2019. 

5. Trách nhiệm thực hiện: 

a) Phòng Nội vụ: 

- Tiếp nhận tài liệu từ UBND tỉnh (Đề án; mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri; mẫu 

báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, ý kiến HĐND cấp xã, cấp huyện …) 

chuyển cho UBND xã Thạch Đồng, xã Thạch Môn đảm bảo thời gian theo quy 

định. 

- Tham mưu UBND Thành phố thành lập Tổ giúp việc để hướng dẫn, đôn 

đốc UBND các xã Thạch Đồng, Thạch Môn thực hiện lập, niêm yết danh sách cử 

tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến HĐND cấp xã; tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý 

kiến đảm bảo thời gian quy định. 

- Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri của các địa phương, tham mưu UBND 

thành phố văn bản trình HĐND thành phố việc lấy ý kiến HĐND thành phố về 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. 

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, ý kiến HĐND cấp xã, HĐND thành 

phố để hoàn thiện Đề án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trình 

UBND tỉnh để gửi xin ý kiến HĐND tỉnh trước ngày 05/8/2019. 

b) Phòng Văn hóa – Thông tin: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc thành phố, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên 

quan chỉ đạo, hướng dẫn việc thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận 

trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã. 

c)  HĐND, UBND xã Thạch Đồng, xã Thạch Môn: 

* Hội đồng nhân dân xã: 

- Tổ chức lấy ý kiến HĐND xã và tổng hợp kết quả lấy ý kiến đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 

*Ủy ban nhân dân xã: 

- Có trách nhiệm báo cáo Đảng ủy, HĐND, UB MTTQ xã về nội dung, kế 

hoạch, thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri. 

- Lập danh sách cử tri; niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri; 

tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri của địa phương, trình xin ý kiến 

HĐND cấp xã; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến HĐND cấp xã đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 
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- Tuyên truyền về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thời 

gian tổ chức lấy ý kiến cử tri để cử tri tham gia đầy đủ và tạo sự đồng thuận trong 

nhân dân.  

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên 

đảm bảo đúng thời gian theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, PCT UBND Thành phố; 

- Ban Tổ chức, Ban TG Thành ủy; 

- Ủy ban MTTQ Thành phố;  

- Phòng Nội vụ, phòng VH-TT; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã Thạch Đồng, Thạch Môn; 

- Lưu: VT, NV. 

- Gửi: Bản giấy và bản điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Hùng Cường 
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