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

HUYỆN NGHĨA HƯNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Số:       /KH-UBND                                Nghĩa Hưng, ngày    tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố 

trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, giai đoạn 2021-2022 

 

Thực hiện Thông báo số 280-TB/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Nam Định, giai đoạn 2021-2022; Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

19/8/2021 UBND tỉnh; UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp, sáp 

nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, giai đoạn 2021-2022, 

như sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

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

máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt 

là Nghị quyết số 18-NQ/TW); 

- Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị; Nghị 

quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; Nghị quyết số 10/NQ-CP 

ngày 3/2/2018 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; 

- 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 và Thông tư số 14/2018/TT-BNV 

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

04/2012/TT-BNV; 

- Căn cứ Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 14/12/2017; Kế hoạch 

số 41-KH/TU ngày 9/3/2018 của Tỉnh ủy Nam Định; Kế hoạch số 54/KH-UBND 

ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện Nghị quyết số18-

NQ/TW. 

- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 UBND tỉnh thực hiện sắp xếp, 

sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022, 

như sau: 
II. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

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

động hiệu lực, hiệu quả. 

- Sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã; giảm số lượng người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã; giảm chi ngân sách nhà nước tăng nguồn lực chi đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- Xây dựng quy mô thôn (xóm), tổ dân phố phù hợp với yêu cầu quản lý, năng 

lực cán bộ cơ sở; phù hợp với nhu cầu sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng 
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khu dân cư; khắc phục sự manh mún, chia cắt trong tổ chức các thôn (xóm), tổ dân 

phố theo quy mô hiện tại. 

2. Yêu cầu 

- Việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố phải đảm bảo ổn định tình 

hình tại địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội từ huyện xuống cơ sở; đảm bảo công khai, dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong 

hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân. 

        - Xây dựng và thực hiện đề án, hồ sơ, sắp xếp, sáp nhập các thôn (xóm), tổ 

dân phố phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, phù hợp 

với đặc điểm văn hóa, truyền thống, sinh hoạt cộng đồng dân cư và điều kiện địa 

lý, hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện sắp xếp, sáp 

nhập thôn (xóm), tổ dân phố . 
III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Rà soát thực trạng và phân nhóm thôn (xóm), tổ dân phố để xác định 

việc sắp xếp, sáp nhập theo tiêu chí quy định 
 

1.1. Rà soát thực trạng các thôn (xóm), tổ dân phố 

- UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê số hộ gia đình thực tế hiện có của 

mỗi thôn (xóm), tổ dân phố được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh; công 

khai và lập danh sách hộ gia đình để phục vụ cho việc xây dựng và thực hiện Đề án 

sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố, báo cáo UBND huyện để kiểm tra, tổng 

hợp. 

- Thực hiện đánh giá đặc điểm đặc thù về phong tục, tập quán, sinh hoạt văn 

hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, địa lý…. có ảnh hưởng trực tiếp tới việc sắp xếp, sáp 

nhập thôn (xóm), tổ dân phố . 

1.2. Phân nhóm thôn (xóm), tổ dân phố theo tiêu chí quy mô số hộ gia đình 

theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ và các yếu tố đặc 

thù. 

a. Nguyên tắc phân nhóm thôn (xóm), tổ dân phố 

- Theo tiêu chí quy định về quy mô số hộ gia đình của thôn (xóm), tổ dân phố. 

- Theo yếu tố  đặc thù: Nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch 

giãn dân; có địa hình chia cắt phức tạp, biệt lập; có yếu tố khác biệt về văn hóa, tín 

ngưỡng, tôn giáo, yếu tố về sinh hoạt cộng đồng theo thôn, làng truyền thống... 

b. Thực hiện việc phân nhóm thôn (xóm), tổ dân phố, xác định đơn vị sắp xếp, 

sáp nhập 

- Nhóm 1: Thôn (xóm), tổ dân phố không đạt 50% tiêu chí về số hộ gia đình 

theo quy định, cụ thể thôn (xóm) có dưới 150 hộ gia đình, tổ dân phố có dưới 175 

hộ gia đình thuộc diện sáp nhập vào đơn vị liền kề. 

- Nhóm 2: Thôn (xóm), tổ dân phố có số hộ gia đình đạt từ 50% trở lên so với 

tiêu chí quy định, cụ thể thôn (xóm) có từ 150 hộ gia đình đến dưới 300 hộ gia 

đình, tổ dân phố có từ 175 hộ gia đình đến dưới 350 hộ gia đình, thuộc diện 

khuyến khích sáp nhập khi có đủ điều kiện. 
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- Nhóm 3: Thôn (xóm), tổ dân phố có yếu tố đặc thù cần xem xét cụ thể khi 

thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập. 

- Nhóm 4: Thôn (xóm) có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 350 hộ 

gia đình trở lên. 
 

2. Xây dựng phương án tổng thể và đề án chi tiết sắp xếp, sáp nhập thôn 

(xóm), tổ dân phố 

2.1. Xây dựng và thông qua phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn 

(xóm), tổ dân phố của UBND huyện 

- Căn cứ quan điểm, mục tiêu, quy định về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ 

dân phố của Nghị quyết số 18-NQ/TW; 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 

và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; Thông báo số 280-TB/TU 

ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn 

(xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 và Kế hoạch số 97/KH-

UBND của UBND tỉnh; trên cơ sở báo cáo của UBND xã, thị trấn về kết quả phân 

nhóm thôn (xóm), tổ dân phố, UBND huyện xây dựng và trình Ban Thường vụ 

Huyện ủy xem xét cho ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể về sắp xếp, sáp nhập 

thôn (xóm), tổ dân phố theo từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Nội dung phương án tổng thể cần nêu rõ số lượng, danh sách các đơn vị 

thuộc diện phải thực hiện sắp xếp, đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp, sáp 

nhập và dự kiến việc sáp nhập; danh sách các đơn vị có yếu tố đặc thù không đưa 

vào diện sắp xếp, sáp nhập và giải trình, thuyết minh kèm theo; kế hoạch, lộ trình, 

kinh phí thực hiện; hướng kiện toàn các tổ chức đảng, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ 

dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên và bố trí người hoạt 

động không chuyên trách sau khi sát nhập… 

2.2. Xây dựng và thông qua đề án chi tiết của UBND các xã, thị trấn về sắp 

xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. 

- Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của 

UBND huyện, UBND xã, thị trấn xây dựng và trình Đảng ủy cùng cấp xem xét, 

thống nhất về dự thảo đề án chi tiết sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố thuộc 

địa phương với các nội dung theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ 

Nội vụ; 

- Thực hiện lấy ý kiến của cấp ủy các chi bộ, Ban công tác mặt trận và 

Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố về dự thảo Đề án; UBND xã, thị trấn 

tổng hợp ý kiến, báo cáo Đảng ủy cùng cấp để hoàn thiện Đề án sắp xếp, sáp nhập 

thôn (xóm), tổ dân phố của địa phương; sau đó triển khai các bước lấy ý kiến cử tri 

các thôn (xóm), tổ dân phố , trình HĐND xã, thị trấn thông qua và báo cáo về 

UBND huyện. 

- Đối với xã, thị trấn có nhiều thôn (xóm), tổ dân phố sáp nhập cùng đợt thì 

tổng hợp xây dựng Đề án chung, nhưng mỗi thôn (xóm), tổ dân phố dự kiến sáp 

nhập được viết thành mục riêng. 

- Nguyên tắc xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố : 
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+ Đảm bảo sáp nhập nguyên vẹn thôn (xóm), tổ dân phố thuộc diện sáp nhập 

vào thôn (xóm), tổ dân phố liền kề trong cùng một đơn vị cấp xã; thôn (xóm), tổ 

dân phố sau khi sáp nhập phải đảm bảo tiêu chí theo quy định của Thông tư 

14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ (có quy mô số hộ dân từ 300 hộ gia đình trở lên 

đối với thôn (xóm) và từ 350 hộ gia đình trở lên đối với tổ dân phố ). 

+ Cơ sở hạ tầng sinh hoạt văn hóa, cộng đồng của thôn (xóm), tổ dân phố 

thuộc diện sáp nhập được bàn giao nguyên trạng cho thôn (xóm), tổ dân phố sau 

sáp nhập quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 

3. Kiện toàn các tổ chức và thực hiện chế độ chính sách đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố sau khi sáp nhập 
- Việc kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn (xóm), tổ dân phố 

được thực hiện theo quy định của Điều lệ từng tổ chức và các văn bản pháp luật 

hiện hành của Trung ương và của tỉnh. 

- Nhân sự do cấp ủy, chính quyền và đoàn thể cấp xã lựa chọn, đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả và theo tiêu chuẩn quy định; ưu tiên những người đang tham gia 

công tác tại thôn (xóm), tổ dân phố trước khi sáp nhập và phù hợp với quy định tại 

Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn 

(xóm), tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp được thực hiện theo quy định hiện hành của 

Trung ương và của tỉnh. 

4. Kinh phí thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố 
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch này thuộc trách nhiệm cấp nào 

do ngân sách cấp đó đảm bảo. 

- Đối với những đơn vị có khó khăn về kinh phí, báo cáo UBND huyện để xem 

xét, hỗ trợ đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị. 

5. Thời gian thực hiện 
- Thời gian hoàn thành Phương án tổng thể của các xã, thị trấn chậm nhất là 

ngày 20/9/2021; 

- Thời gian trình HĐND các xã, thị trấn thông qua Đề án chậm nhất là ngày 

10/10/2021; báo cáo UBND huyện (qua phòng Nội vụ và gửi kèm file word hồ sơ 

theo địa chỉ: phạmhainv@gmail.com). 

- Ở huyện hoàn thành việc thực hiện Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp, sáp 

nhập thôn (xóm), tổ dân phố báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2021.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Thông báo số 280-TB/TU ngày 

13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đồng ý chủ trương sắp xếp, sáp nhập 

thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022 và Kế 

hoạch của UBND huyện về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố 

trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2022 cụ thể như sau: 

- UBND huyện tổ chức triển khai đối với các xã, thị trấn  trong tháng 8/2021 

- Cấp  xã  tổ  chức  triển  khai  đối  với  thôn  (xóm),  tổ  dân  phố   trước  

ngày 05/9/2021. 

- Thôn (xóm), tổ dân phố tổ chức quán triệt tại các chi bộ và cán bộ quân dân 

chính của thôn (xóm), tổ dân phố trước ngày 10/9/2021. 
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2. UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ 

thể nêu trong Kế hoạch này; xây dựng và thực hiện tốt Đề án về sắp xếp, sáp nhập 

thôn (xóm), tổ dân phố thuộc địa phương đảm bảo các mục đích và yêu cầu của Kế 

hoạch. 

3. Các cơ quan chuyên môn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập 

trung tổ chức triển khai thực hiện. 

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo của các xã, thị trấn về hồ sơ 

sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố để báo cáo UBND huyện; tham mưu 

UBND huyện về thẩm định và lập hồ sơ trình HĐND huyện xem xét, quyết định; 

căn cứ vào Nghị quyết của HĐND huyện, báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết 

định thành lập thôn (xóm), tổ dân phố mới theo quy định; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu 

UBND huyện trong việc bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn UBND cấp 

xã bố trí và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao. 

- Phòng Văn hóa- Thông tin và thể thao, phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa 

thông tin và thể thao tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về chủ trương thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố theo 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện. 
 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị-xã 

hội, các đoàn thể hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống tổ chức 

nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, 

sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. 
 

5. Đề nghị Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở trong 

việc xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án tổng thể; Đề án sắp xếp, sáp nhập 

thôn (xóm), tổ dân phố thuộc địa phương đảm bảo đúng quy định, đồng thuận, 

thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân, ổn định tình hình và tạo điều kiện cho sự 

phát triển. Thành lập Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở do đồng chí Bí thư cấp Ủy 

trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo với sự tham gia của đại diện các tổ chức trong hệ 

thống chính trị ở địa phương để chỉ đạo quá trình tổ chức thực hiện. 
 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, các địa phương phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) 

để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND, UBMTTQ huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Đảng ủy, UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, Nội vụ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

Trần Văn Dương 
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