
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  64  /NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN 

 

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

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 
17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 
26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-
BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012; 

Xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sáp 
nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sáp nhập, đặt tên 341 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
thành 165 thôn, tổ dân phố mới, giảm 176 thôn, tổ dân phố; sau khi sáp nhập, 
đặt tên 341 thôn, tổ dân phố, trên địa bàn tỉnh còn 1.850 thôn, tổ dân phố (gồm 
1.704 thôn, 146 tổ dân phố). Cụ thể như sau: 

1. Thành phố Lạng Sơn: Sáp nhập, đặt tên 08 thôn thành 04 thôn mới.  

2. Huyện Tràng Định: Sáp nhập, đặt tên 25 thôn thành 10 thôn mới.  

3. Huyện Bình Gia: Sáp nhập, đặt tên 36 thôn thành 17 thôn mới.  
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4. Huyện Lộc Bình: Sáp nhập, đặt tên 48 thôn thành 23 thôn mới.  

5. Huyện Cao Lộc: Sáp nhập, đặt tên 56 thôn thành 27 thôn mới.  

6. Huyện Chi Lăng: Sáp nhập, đặt tên 19 thôn thành 09 thôn mới.  

7. Huyện Hữu Lũng: Sáp nhập, đặt tên 23 thôn thành 13 thôn mới.  

8. Huyện Bắc Sơn: Sáp nhập, đặt tên 53 thôn thành 26 thôn mới.  

9. Huyện Văn Quan: Sáp nhập, đặt tên 28 thôn, tổ dân phố thành 14 thôn, 
tổ dân phố mới.  

10. Huyện Văn Lãng: Sáp nhập, đặt tên 31 thôn thành 15 thôn mới.  

11. Huyện Đình Lập: Sáp nhập, đặt tên 14 thôn thành 07 thôn mới. 

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:  

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ 
họp thứ mười bốn thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019./.  

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP, các phòng VP HĐND tỉnh; 
- CPVP, các phòng VP UBND tỉnh; 
- Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn; Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn; 
- Lưu: VT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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