
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Số:   109  /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày  06  tháng  11 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, 

huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; 

điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận 

để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 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;  

Căn cứ Kết luận số 05-KL/TU ngày 06/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm 

Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới 

hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên 

Sơn thuộc huyện Yên Sơn; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Hồ sơ, Đề án điều 

chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị 

trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã 

Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện 

Yên Sơn (gọi tắt là Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành 

lập các thị trấn thuộc huyện Lâm Bình và huyện Yên Sơn) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành 

lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn đảm bảo theo đúng quy định 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 1211/2016/NQ-

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. 

- Xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành, kết quả thực hiện 

và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các 

công việc liên quan đến Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và 

thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn.  

2. Yêu cầu 

- Trong quá trình triển khai xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn 

vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn phải 

bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp 
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luật về công tác quản lý địa giới hành chính và phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở 

địa phương.  

- Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan 

của tỉnh trong việc xây dựng Hồ sơ, Đề án. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và nhân dân các địa phương liên quan đến điều chỉnh địa giới đơn vị hành 

chính và thành lập thị trấn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm 

Bình, huyện Yên Sơn.  

- Việc triển khai xây dựng Hồ sơ, Đề án phải đúng tiến độ thời gian tại Kế 

hoạch này.  

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Hồ sơ, Đề án  

Căn cứ Luật Tổ chức quyền địa phương, Nghị quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về điều kiện tiêu chuẩn, trình tự thủ tục điều chỉnh ĐGHC, thành 

lập mới đơn vị hành chính đô thị, Kết luận số 05-KL/TU ngày 06/11/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn chủ 

động phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện 

Hồ sơ, Đề án và các tài liệu liên quan theo quy định. 

Đánh giá cụ thể các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị quyết 

1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về phân loại đô thị; Nghị quyết 1211/2016/NQ-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. 

2. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới hành chính 

và thành lập thị trấn 

Hoàn thiện Dự thảo Hồ sơ, Đề án theo quy định; tổ chức lấy ý kiến nhân 

dân ở các đơn vị hành chính cấp xã liên quan trực tiếp đến điều chỉnh địa giới 

đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn 

theo Điều 31 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

3. Trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh Hồ sơ, Đề án  

Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án để trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, 

cấp tỉnh thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm 

Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; 

điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để 

thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn theo quy định.   

4. Trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn 

Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm 

Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; 

điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để 

thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn, trình Chính phủ để trình Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 
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(Có biểu kế hoạch chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên 

quan xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ, Đề án và tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh 

địa giới đơn vị hành chính, thành lập thị trấn của đơn vị mình đúng trình tự, thủ 

tục, thời gian quy định. 

2. Sở Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các 

huyện xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện 

Chiêm Hóa, huyện Lâm bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm 

Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận, Thắng Quân 

để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn trình các cấp có thẩm quyền 

đúng trình tự, thủ tục quy định. 

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020; tham 

mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020 chỉ đạo, hướng dẫn, 

tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Hồ sơ, Đề án theo quy định. 

 - Tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền Hồ sơ, Đề án điều chỉnh 

địa giới đơn vị hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị 

trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang 

Quán, Tứ Quận, Thắng Quân để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn; 

kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Làm đầu mối liên hệ và tham mưu UBND tỉnh nội dung làm việc với Bộ 

Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan về việc xây dựng, trình Hồ sơ, Đề án điều 

chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, 

huyện Yên Sơn. Tham mưu triển khai thực hiện quyết định của cấp có thẩm 

quyền về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện 

Lâm Bình, huyện Yên Sơn. 

3. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các 

huyện đánh giá, rà soát, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt tiêu 

chí thành lập đơn vị hành chính đô thị; phối hợp với UBND huyện, Sở Nội vụ và 

các sở, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ, Đề án đảm bảo đúng 

trình tự, tủ tục theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 và 

Nghị quyết 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cục Thuế tỉnh, 

Cục Thống kê tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ cụ thể được 

giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ có liên quan đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định. 
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5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh 

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên ở huyện, ở xã liên quan trực tiếp đến điều chỉnh địa giới đơn vị hành 

chính và thành lập thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự đồng 

thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ của Kế hoạch này. 

Trên đây là kế hoạch xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn. Trong 

quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc , các cơ 

quan, đơn vị có trách nhiệm kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng 

hợp) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                    
- Thường trực Tỉnh ủy;            

- Thường trực HĐND tỉnh;          

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại KH; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- TT huyện ủy: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn; 

- TP NC, QHĐTXD; TH (Huy); 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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