
Phụ lục 4A-3 

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH QUẢNG BÌNH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 

 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG ĐỒNG MỸ VÀ PHƯỜNG HẢI ĐÌNH 

THÀNH PHƯỜNG ĐỒNG HẢI THUỘC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

 

Phần I 

HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP  

VÀ CÁC ĐVHC CÙNG CẤP LIỀN KỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SẮP XẾP 

 

I. ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP 

1. Tên ĐVHC: Phường Đồng Mỹ 

2. Thuộc khu vực đồng bằng. 

3. Diện tích tự nhiên: 0,58 km2 .        

4. Dân số trung bình: 2.681 người. 

Trong đó: 

a) Dân số theo dân tộc: Dân tộc Kinh 100%. 

b) Dân số theo tôn giáo: 13 người. 

5. Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: 

- Phía Đông giáp với xã Bảo Ninh; 

- Phía Nam giáp với phường Hải Đình;  

- Phía Bắc giáp phường Hải Thành; 

- Phía Tây giáp phường Đồng Phú. 

6. Hiện trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công 
chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 

Phường Đồng mỹ là ĐVHC cấp xã loại 3. Tổng số cán bộ, công chức, 
người hoạt động không chuyên trách hiện có 31 người. Trong đó: Cán bộ: 09 
người; Công chức: 10 người; Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 12 

người. Cụ thể: 

a) Các cơ quan của Đảng: 

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND:  01 người; 

- Phó Bí thư Đảng ủy: 01 người; 

b) Các cơ quan chính quyền  

- Lãnh đạo HĐND, UBND: 03 người, gồm: Chủ tịch UBND, 01 Phó Chủ 
tịch UBND và 01 Phó Chủ tịch HĐND (Chủ tịch HĐND kiêm Bí thư Đảng ủy). 

- Số lượng đại biểu HĐND: 22 người. 

- Công chức cấp xã:  10 người. Trong đó: 
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+ Văn phòng - Thống kê: 02 người; 

+ Tài chính - Kế toán: 02 người. 

+ Tư pháp - Hộ tịch: 02 người. 

+ Văn hóa - Xã hội: 02 người. 

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 01 người. 

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người. 

d) Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 

- Số lượng các tổ chức hiện có: 04 tổ chức. 

- Số lượng cán bộ: 04 người, gồm: Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội 
LHPN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn TNCSHCM. 

e) Về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 12 người, gồm: 

- Dân vận Đảng uỷ: 01 người; 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN: 01 người; 

- Phó Chủ tịch HLHPN: 01 người; 

- Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM kiêm Tuyên giáo: 01 người; 

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 01 người; 

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi: 01 người; 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ: 01 người; 

- Chủ tịch Hội Khuyến học: 01 người 

- Phó Chỉ huy trưởng quân sự: 01 người; 

- Kế hoạch - giao thông - thủy lợi: 01 người.  

- Văn thư - lưu trữ - thủ quỹ: 01 người; 

- Phụ trách Đài Truyền thanh kiêm Quản lý nhà Văn hoá: 01 người. 

f) Tổ dân phố: 

- Số lượng tổ dân phố: 05 tổ dân phố; 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách tổ dân phố: 27 người, gồm: 

+ Bí thư Đảng bộ BP: 04 người; 

+ Bí thư Chi bộ: 13 người;  

+ Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư: 05 người; 

+ Tổ trưởng tổ dân phố: 05 người; 

II. CÁC ĐVHC CẤP XÃ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SẮP XẾP 

1. Tên ĐVHC: Phường Hải Đình 

2. Thuộc khu vực: đồng bằng. 

3. Diện tích tự nhiên: 1,37km2. 

4. Dân số trung bình: 3.472 người. 

Trong đó: 

a) Dân số theo dân tộc: Dân tộc Kinh 100% 

b) Dân số theo tôn giáo: 86 người. 
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5. Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: 

- Phía Bắc: tiếp giáp phường Đồng Mỹ.  

- Phía Đông: tiếp giáp sông Nhật Lệ, xã Bảo Ninh. 

- Phía Nam: tiếp giáp Phường Phú Hải, phường Đức Ninh Đông 

- Phía Tây tiếp giáp phường Đồng Phú. 

6. Hiện trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công 
chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 

Phường Hải Đình là ĐVHC cấp xã loại 3. Tổng số cán bộ, công chức, 
người hoạt động không chuyên trách hiện có 31 người. Trong đó: Cán bộ: 09 

người; Công chức: 10 người; Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 16 

người. Cụ thể: 

a) Các cơ quan của Đảng: 

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND:  01 người; 

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: 01 người; 

b) Các cơ quan chính quyền  

- Lãnh đạo HĐND, UBND: 03 người, gồm: Chủ tịch UBND, 01 Phó Chủ 
tịch UBND và 01 Phó Chủ tịch HĐND (Chủ tịch HĐND kiêm Bí thư Đảng ủy). 

- Số lượng đại biểu HĐND: 24 người. 

- Công chức cấp xã: 10 người. Trong đó: 

+ Văn phòng - Thống kê: 02 người; 

+ Tài chính - Kế toán: 01 người. 

+ Tư pháp - Hộ tịch: 02 người. 

+ Văn hóa - Xã hội: 02 người. 

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 02 người. 

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người. 

d) Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 

- Số lượng các tổ chức hiện có: 04 tổ chức. 

- Số lượng cán bộ: 04 người, gồm: Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội 
LHPN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn TNCSHCM. 

e) Về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 16 người, gồm: 

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi: 01 người; 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ: 01 người; 

- Chủ tịch Hội Khuyến học: 01 người; 

- Văn phòng Đảng ủy kiêm tổ chức Đảng uỷ: 01người; 

- Ủy ban kiểm tra Đảng kiêm Tuyên giáo Đảng uỷ: 01 người; 

- Dân vận Đảng uỷ: 01 người; 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN: 01 người; 

- Phó Chủ tịch HLHPN: 01 người; 
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- Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM: 01 người; 

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 01 người; 

- Phó Chỉ huy trưởng quân sự: 01 người; 

- Phụ trách Đài Truyền thanh: 01 người. 

- Kế hoạch - giao thông - thủy lợi: 01 người.  

- Dân số - Kế hoạch hoá GĐ: 01 người; 

- Phụ trách Đài Truyền thanh kiêm Quản lý nhà Văn hoá: 01 người. 

- Lao động, Thương binh và xã hội: 01 người. 

f) Tổ dân phố: 

- Số lượng tổ dân phố: 04 tổ dân phố; 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố: 21 người, 
gồm: 

+ Bí thư Đảng bộ BP: 04 người; 

+ Bí thư Chi bộ: 09 người;  

+ Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư: 04 người; 

+ Tổ trưởng tổ dân phố: 04 người (01 người kiêm BTCB); 

Phần II 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ  

I. CƠ SỞ VÀ LÝ DO CỦA PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp 

xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã. 

- 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. 

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 

2019 - 2021. 

- Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 

2021. 

- Thông báo số 1083-TB/TU 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Quảng Bình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến năm 2021;  

- Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021; 
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2. Cơ sở thực tiễn: 

Hiện nay phường Đồng Mỹ chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự 

nhiên và quy mô dân số theo quy định. Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã nhằm tổ 

chức hợp lý ĐVHC 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. Sắp xếp các ĐVHC cấp xã 

gắn với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, 

công chức. 

Sắp xếp ĐVHC cấp xã đồng nghĩa với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị; phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội 

có tác dụng kích thích hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân. 

3. Đánh giá phương án 

Phương án đảm bảo nguyên tắc sắp xếp theo quy định tại Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nhập 

02 đơn vị hành chính cấp xã). 

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ 

Hợp nhất phường Đồng Mỹ với phường Hải Đình, thành lập đơn vị hành 

chính mới có tổng diện tích tự nhiên là 1,95 km2 đạt 35,5% so với tiêu chuẩn, 

quy mô dân số là 5.957 người đạt 85,1% so với tiêu chuẩn. 

Căn cứ chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 37-

NQ/TW của Bộ Chính trị và các nguyên tắc sắp xếp được quy định tại Nghị 

quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; Nghị quyết 

số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính Phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và chủ 

trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo số 1083-TB/TU ngày 

12/4/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến 2021; Quyết 

định số 2157/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc 

ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021, UBND thành phố xây dựng 

phương án hợp nhất phường Đồng Mỹ với phường Hải Đình thành đơn vị hành 

chính mới theo quy định. 

III. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ 

1. Tên dự kiến của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp: Phường Đồng Hải. 

2. Thuộc khu vực: đồng bằng. 

3. Diện tích tự nhiên của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp: 1,95 km2 

4. Dân số trung bình của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp: 6.153 người 

Trong đó: 

a) Dân số theo dân tộc: 

- Dân tộc Kinh: 6.153 người; 

- Dân tộc khác: Không. 
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b) Dân số theo tôn giáo: 99 người. 

5. Địa giới hành chính của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp (tính theo 

phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc). 

- Phía Đông giáp với xã Bảo Ninh, 

- Phía Nam giáp với phường Phú Hải,  

- Phía Bắc giáp phường Hải Thành,  

- Phía Tây giáp phường Đồng Phú, phường Đức Ninh Đông. 

6. Trụ sở làm việc sau sắp xếp: Dự kiến trụ sở làm việc của các cơ quan, 

tổ chức trong hệ thống chính trị, trung tâm dịch vụ hành chính công của ĐVHC 

mới hình thành sau sắp xếp được đặt tại Phường Hải Đình. 

IV. SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC CẤP XÃ, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN 

TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÔI DƯ DO SẮP XẾP 

1. Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp: 

- Sau khi sắp xếp, xã mới hình thành dự kiến là ĐVHC cấp xã loại 2. 

- Tổ chức bộ máy xã mới được kiện toàn đảm bảo đầy đủ các các tổ chức 

trong hệ thống chính trị: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các thôn; hệ thống bộ máy Trạm 

y tế, trường học đảm bảo đúng quy định. 

2. Đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, 

phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố tại ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp: 

Tiến hành đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức ở ĐVHC 

cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn 

của UBND tỉnh, Sở Nội vụ; đảm bảo lựa chọn được những người có phẩm chất, 

năng lực, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để đảm nhận các chức 

danh cán bộ, công chức, hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn. 

Sau khi sắp xếp ĐVHC phải căn cứ Nghị định 34/2019/NĐCP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn sắp xếp, bố trí 

cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đảm bảo số lượng, 

chất lượng, chỉ tiêu theo quy định tại Nghị định từ nay đến năm 2021. 

3. Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; có lộ trình, 

phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ, công chức, viên chức dôi 

dư theo từng năm; tiếp tục thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với 

những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã.  
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Thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tạm dừng việc tuyển 

dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức của những ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp 

xếp cho đến khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

đối với từng ĐVHC cấp xã. Trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí 

được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì báo cáo xin ý kiến đồng ý 

của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ của địa phương trước 

khi thực hiện quy trình bầu, bổ nhiệm chức danh đó. 

Tiến hành đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại các 

ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những 

người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại đơn vị mới; 

xác định số lượng cán bộ, công chức dôi dư và thực hiện các chế độ, chính sách 

đối với các trường hợp dôi dư sau khi sắp xếp kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành. 

Hiện tại tổng số cán bộ, công chức hiện có của phường Hải Đình và Đồng 

Mỹ là 66 (trong đó có 18 cán bộ, 20 công chức và 28 những người hoạt động 

không chuyên trách ở xã). 

ĐVHC mới hình thành dự kiến thuộc ĐVHC cấp xã loại 2, có 09 tổ dân 

phố. Biên chế giao theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố như sau: 

- Số lượng cán bộ, công chức cấp xã: Tối đa 21 người; 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Tối đa 12 

người, khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở. 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố: Không quá 

03 người/tổ dân phố. 

3. Xác định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách dôi dư; lộ trình, phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư theo từng năm; việc giải 

quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp 

ĐVHC cấp xã: 

Sau khi sắp xếp ĐVHC mới sẽ dôi dư 19 cán bộ, công chức; Hướng sắp 

xếp như sau: Rà soát toàn bộ số cán bộ, công chức hiện có về: trình độ, năng lực 

sở trường công tác, sức khỏe, tuổi đời, số năm công tác có đóng BHXH để lựa 

chọn, cơ cấu, sắp xếp, bố trí vào ĐVHC mới; số cán bộ, công chức còn lại xem 

xét, khuyến khích nghỉ hưu trước tuối, nghỉ theo chế độ Nghị định 

108/2004/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và các chế 

độ khác, số còn lại có thể chuyển công tác đến các xã, phường trên địa bàn thành 

phố còn thiếu công chức. 
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Xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức ở ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp; xây dựng kế hoạch, 

lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, 

công chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại các đơn vị mới hình 

thành theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước bảo đảm 

phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương. Hàng năm phải 

giảm được ít nhất 20% số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức 

dôi dư ở các đơn vị mới sau khi sắp xếp. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày nghị 

quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp 

xã có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức ở 

ĐVHC mới bảo đảm đúng theo quy định. 

Đề xuất với các Sở, ngành cấp tỉnh theo phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền 

được giao hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện sắp xếp, bố 

trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những 

trường hợp dôi dư tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp. 

4. Phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp và xử lý trụ sở làm 

việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC liên quan sắp xếp.  

Trụ sở làm việc chính đặt tại phường Hải Đình, tài sản của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp được trưng dụng 

từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC cũ trước đây. Việc quản lý, sử dụng 

trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC cũ trước 

đây đã được sắp xếp thực hiện theo quy định hiện hành. 

 

 

Phần III 

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ 

 

I. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐVHC 

CẤP XÃ MỚI HÌNH THÀNH SAU SẮP XẾP 

1. Định hướng ổn định và phát triển của ĐVHC cấp xã mới hình 

thành sau sắp xếp 

a) Về phát triển kinh tế: Phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, 

hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra nhằm 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội phát triển; nâng cao trình độ dân trí, sức mạnh của hệ thống 

chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

Mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, phục vụ nhu cầu của nhân dân 

trên địa bàn. Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Phát triển nông 



9 

 

nghiệp toàn diện theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo sự chuyển biến tích 

cực trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân 

dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế làm ăn có hiệu quả.  

b) Văn hóa - xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, 

chất lượng khám và chữa bệnh ban đầu cho người dân sau sáp nhập. Bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa. Phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục, thể 

thao. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục, văn hóa, y tế, thể 

dục, thể thao, dạy nghề. Giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; giải quyết việc 

làm và nâng cao thu nhập cho người dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng tỷ lệ lao 

động qua đào tạo. 

Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngăn chặn và đầy lùi các tệ 

nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

c) Về phát triển cơ sở hạ tầng: Huy động được các nguồn lực tiếp tục đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ và từng bước hoàn chỉnh, kết nối 

các khu trung tâm xã cũ. Trước mắt tiếp tục hoàn thiện các dự án xây dựng hạ 

tầng kỷ thuật đang triển khai trên địa bàn, ưu tiên cho đầu tư hệ thống giao 

thông, nhà hội quán, điện chiếu sáng, nước sạch. Phấn đấu xây dựng, hoàn thiện 

các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. 

d) Về tổ chức bộ máy: Nhân sự bộ máy mới được lựa chọn, sắp xếp lại; 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu về tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, đặc biệt là 

công nghệ thông tin được đầu tư xây dựng mới nên chất lượng phục vụ sẽ tốt 

hơn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân. 

2. Giải pháp ổn định và phát triển của ĐVHC cấp xã mới hình thành 

sau sắp xếp 

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền: 

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong đội ngũ 

cán bộ, công chức cấp xã, Đảng viên, cán bộ và toàn thể nhân dân về chủ 

trương, mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. 

b) Về lãnh đạo, chỉ đạo:  

- Tập trung nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, 

sự phối kết hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cho 

nhiệm vụ xây dựng và phát triển xã mới sau sau xếp.  

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn 

xã mới. 

c) Giải pháp về ngân sách: 
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- Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, bộ máy chính quyền đi 

vào hoạt động ổn định thì nhiệm vụ kinh tế hàng đầu là thu ngân sách. Ưu tiên 

giải quyết công nợ của các xã cũ từ các nguồn thu hợp pháp. 

- Tận dụng khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý thu, chi ngân sách 

chặt chẽ. Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục huy động 

các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để đầu tư, xây dựng các 

công trình, dự án. 

d) Giải pháp về tổ chức bộ máy:  

- Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn từ xã đến thôn hoạt động hiệu quả, 

phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. 

- Trên cơ sở số cán bộ công chức hiện có, lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ, 

công chức có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đảm 

bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết số cán bộ, công chức, 

người hoạt đông không chuyên trách cấp xã dôi dư. 

e) Giải pháp về sử dụng tài sản công, các công trình hạ tầng đã xây dựng 

đưa vào sử dụng và đầu tư xây dựng: 

- Đối với các công trình thuộc cấp xã, thôn quản lý tiếp tục thực hiện quản 

lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng theo quy định.  

- Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư các công 

trình quan trọng, có tính cấp thiết. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cho bộ máy hành chính mới hoạt động. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp, mở rộng 

đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, rãnh thoát nước... 

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG 

VIỆC SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ 

1. Sở Nội vụ: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc địa phương trong quá trình thực hiện sắp 

xếp các ĐVHC cấp xã. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương án; cơ 

chế, chính sách thống nhất trong toàn tỉnh để giải quyết số cán bộ, công chức, 

viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp. 

2. Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu phương án, giải 

pháp cụ thể để sử dụng hiệu quả trụ sở tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau 

sắp xếp. 

- Hướng dẫn các cơ quan, địa phương lập dự toán phân bổ, sử dụng và 

quyết toán kinh phí việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
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Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng 

hoặc điều chỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể ĐVHC của tỉnh phù hợp với 

chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Theo chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, 

hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án 

bố trí tổ chức bộ máy, số người làm việc tại các Trạm y tế, Trường học trên địa 

bàn các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp. 

5. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới: 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức 

thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã đảm bảo đúng lộ trình quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bố trí, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy 

thuộc cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại ĐVHC xã mới đảm 

bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhanh chóng ổn 

định tổ chức để đi vào hoạt động. 

- Chủ động, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, đề xuất 

phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC mới hình thành sau 

sắp xếp. Tập trung thực hiện các giải pháp để xử lý số cán bộ, công chức, viên 

chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã thực hiện sắp xếp 

lập danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định theo Điều 2 Nghị định số 

54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ; 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 các địa phương, chủ trì, phối hợp 

Hội đồng nhân dân cấp huyện chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các 

xã thực hiện sắp xếp tổ chức lấy ý kiến Hội đồng nhân dân cấp xã; trình xin ý 

kiến Hội đồng nhân dân cấp huyện; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến Hội 

đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá 

nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC do sắp xếp, bảo đảm thủ tục chuyển 

đổi phải đơn giản, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện chuyển đổi. 

Trên đây là Phương án sắp xếp ĐVHC phường Đồng Mỹ và phường Hải 

Đình thành phường Đồng Hải thuộc thành phố Đồng Hới./. 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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