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ĐỀ ÁN 

Sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, 

giai đoạn 2021-2022; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND 

huyện Trực Ninh về triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021-2022; Phương án số 03/PA-UBND ngày 21/9/2021 của 

UBND huyện Trực Ninh phương án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố 

huyện Trực Ninh, giai đoạn 2021-2022 và sự chỉ đạo của Đảng ủy, các cấp, các 

ngành, UBND xã Trực Hưng xây dựng Đề án sáp nhập thôn trên địa bàn như sau: 

PHẦN I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÃ TRỰC HƯNG 

Xã Trực Hưng được thành lập vào khoảng năm 1954, nằm ở phía Tây Nam 

huyện Trực Ninh, cách trung tâm huyện 12 km.  

- Phía Bắc giáp huyện Nam Trực 

- Phía Nam giáp xã Trực Mỹ 

- Phía Đông giáp xã Nam Hải, huyện Nam Trực; xã Trực Nội 

- Phía Tây giáp xã Trực Khang 

Diện tích tự nhiên của xã là 564.44 ha, trong đó diện tích trồng lúa là 334.47 

ha. Tổng số hộ gia đình là 2205 hộ với 5809 nhân khẩu. Xã được phân bố thành 7 

làng và 18 thôn, xóm. Đảng bộ xã có 376 đảng viên sinh hoạt ở 22 chi bộ, trong đó 

có 18 chi bộ thôn, xóm, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an. Có 1 HTX sản xuất 

kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Toàn xã có 3  chùa, 1 đền thờ Trần Hưng Đạo đã 

được xếp hạng di tích  văn hóa cấp tỉnh, có 3 nhà thờ họ lẻ, tỷ lệ người dân theo 

đạo thiên chúa chiếm 5.1%. 
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Chính quyền, nhân dân xã nhà đã nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, khắc phục 

khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Chính trị xã hội ổn 

định, kinh tế có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích 

cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp phát triển 

theo hướng sản xuất hàng hóa. Công nghiệp - TTCN được duy trì, giải quyết việc 

làm cho nhiều lao động, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Cơ sở hạ tầng được 

tập trung đầu tư theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao phục vụ cho phát 

triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn 

thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, từng bước đáp ứng yêu 

cầu trong tình hình mới. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất các Trường học được  quan 

tâm đầu tư, phong trào xã hội hoá giáo dục ngày càng phát triển. Công tác chăm 

sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, các chính sách xã hội tiếp tục 

được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ quốc phòng - quân sự địa phương.  

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Các văn bản về sáp nhập thôn, tổ dân phố 

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

Đảng cộng sản Việt Nam 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;  

- 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 ngày 25/10/2017 

của Ban Chấp hành Trung ương; 

- 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; 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 ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 
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- 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; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/10/2018 

của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 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; 

- Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Thông báo số 280 -TB/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về chủ 

trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 

2021-2022; 

- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định về 

thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 

2021-2022; 

- Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trực 

Ninh về việc lãnh đạo sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021-2022; 

- Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Trực Ninh về 

triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-

2022; 

- Căn cứ Phương án số 03/PA-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Trực 

Ninh về phương án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố huyện Trực Ninh, 

giai đoạn 2021-2022 

2. Thực trạng các thôn của xã Trực Hưng 

a) Tổng số thôn: 18 thôn 

b) Tổng số hộ gia đình: 2205 hộ, tổng số nhân khẩu 5809 

c) Các điều kiện về kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội và yếu tố văn hoá (điện, 

đường, nhà văn hoá, đình, chùa, tôn giáo, cơ cấu kinh tế …) 
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Các thôn đều được quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng phù hợp 

với thực tế đáp ứng với sự phát triển, quy định của tiêu chí xây dựng Nông thôn 

mới nâng cao 

Hệ thống lưới điện, điện chiếu sáng đường  thường xuyên được tăng cường, 

nâng cấp 

Hệ thống đường trục xã, đường liên xóm, đường dong ngõ được quy hoạch 

mở rộng nâng cấp bê tông hóa 100% đáp ứng nhu cầu giao thông nông thôn 

7 làng đã xây dựng được 7 nhà văn hóa đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định nhà 

văn hóa làng, tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới phục vụ cho hoạt động văn hóa 

trong cộng đồng dân cư 

Các đình chùa ở các thôn đượccác chức sắc tôn giáo, nhân dân trong làng thực 

hiện hoạt động theo các lĩnh vực văn hóa tâm linh tôn giáo truyền thống đúng với 

quy định của pháp luật 

Cơ cấu kinh tế phát triển phong phú, đa dạng. 

d) Về tiêu chuẩn số hộ gia đình theo quy định 

- Số lượng thôn đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn về số hộ gia đình 

(Thôn, xóm có từ 150 hộ đến dưới 300 hộ): 4 thôn  

- Số lượng thôn dưới 50% tiêu chuẩn về số hộ gia đình (Thôn, xóm có dưới 

150 hộ): 14 thôn  

3. Đánh giá sự cần thiết việc sáp nhập thôn  

- Từ thực trạng trên cho thấy việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã Trực Hưng là 

việc làm cần thiết, khắc phục được sự manh mún, chia cắt trong tổ chức các thôn 

theo quy mô hiện tại, xây dựng thôn mới có quy mô phù hợp với yêu cầu quản lý. 

Giảm số lượng thôn sẽ giảm số lượng người làm việc, góp phần giảm chi ngân 

sách, nâng cao mức đãi ngộ cho người hoạt động không chuyên trách, tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tập trung được nguồn lực từ 

cộng đồng dân cư trong xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng 

nông thôn mới nâng cao. 

PHẦN II 
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PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP THÔN 

VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SAU SÁP NHẬP 

I. SÁP NHẬP CÁC THÔN THUỘC DIỆN PHẢI SÁP NHẬP (dưới 50% 

tiêu chuẩn về số hộ gia đình) 

Tổng số thôn dưới 50% tiêu chuẩn về số hộ gia đình (Thôn, xóm có dưới 150 

hộ) phải thực hiện sáp nhập gồm 14 thôn: 

1. Sáp nhập thôn 1 gồm 109 hộ gia đình, 257 nhân khẩu với thôn 2 gồm 111 

hộ gia đình, 281 nhân khẩu với thôn 18 gồm 83 hộ gia đình, 217 nhân khẩu thành 

thôn mới như sau: 

a) Thôn: Cự Phú 

- Tên gọi sau khi sáp nhập: Thôn Cự Phú 

- Tổng số hộ gia đình: 303, tổng số nhân khẩu 755 

- Tổng diện tích tự nhiên: 68.4 ha 

+ Diện tích đất ở: 21.1 ha 

+ Diện tích đất sản xuất: 47.3 ha 

- Vị trí địa lý: 

+ Phía Đông giáp xã Nam Hải, huyện Nam Trực; 

+ Phía Bắc giáp xã Nam Hải; 

+ Phía Tây giáp thôn Hồng Tiến,  

+ Phía Nam giáp xã Trực Nội; 

- Nhà văn hoá của thôn: Nhà văn hóa Thôn Cự Phú 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ chi hội, chi đoàn 

của thôn mới: 7 người, giảm 14 người 

b) Đánh giá tác động: 

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 6 người, cán bộ chi Hội, chi 

đoàn giảm 8 người. 

- Thực hiện chế độ trợ cấp cho 6 người hoạt động không chuyên trách dôi dư 

sau sáp nhập được thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh, của huyện. 

- Nhà văn hóa làng Cự Phú được sử dụng chung cho thôn mới sau khi sáp 

nhập 
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2. Sáp nhập thôn 3 gồm 142 hộ gia đình, 341 nhân khẩu với thôn 4 gồm 96 hộ 

gia đình 240 nhân khẩu với thôn 16 gồm 68 hộ gia đình 196 nhân khẩu thành thôn 

mới như sau: 

a) Thôn Hồng Tiến 

- Tên gọi sau khi sáp nhập: Thôn Hồng Tiến 

- Tổng số hộ gia đình: 306, tổng số nhân khẩu 777 

- Tổng diện tích tự nhiên: 90.5 ha 

+ Diện tích đất ở: 19.7 ha 

+ Diện tích đất sản xuất: 70.8 ha 

- Vị trí địa lý: 

+ Phía Đông giáp thôn Cự Phú; 

+ Phía Bắc giáp xã Nam Tiến – Nam Thái – Nam Hải, huyện Nam Trực; 

+ Phía Tây giáp xã Nam Thái, huyện Nam Trực; 

+ Phía Nam giáp thôn Hưng Lễ 

- Nhà văn hoá của thôn: Nhà văn hóa thôn Hồng Tiến 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ chi hội, chi đoàn 

của thôn mới: 7 người, giảm 14 người 

b) Đánh giá tác động: 

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 6 người, cán bộ chi hội, chi 

đoàn giảm 8 người. 

- Thực hiện chế độ trợ cấp cho 6 người hoạt động không chuyên trách dôi dư 

sau sáp nhập được thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh, của huyện. 

- Nhà văn hóa làng Hồng Tiến được sử dụng chung cho thôn mới sau khi sáp 

nhập 

3. Sáp nhập thôn 5 gồm 147 hộ gia đình, 422 nhân khẩu với thôn 6 gồm 155 

hộ gia đình, 478 nhân khẩu thành thôn mới như sau: 

a) Thôn Hưng Lễ 

- Tên gọi sau khi sáp nhập: Thôn Hưng Lễ 

- Tổng số hộ gia đình: 302, tổng số nhân khẩu 841 

- Tổng diện tích tự nhiên: 85.4 ha 
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+ Diện tích đất ở: 19.4 ha 

+ Diện tích đất sản xuất: 66 ha 

- Vị trí địa lý: 

+ Phía Đông giáp thôn Cự Phú,  

+ Phía Bắc giáp thôn Hồng Tiến; 

+ Phía Tây giáp thôn Quỹ Thượng 

+ Phía Nam giáp xã Trực Nội; 

- Nhà văn hoá của thôn: Nhà văn hóa thôn Hưng Lễ 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ chi hội, chi đoàn 

của thôn mới: 7 người, giảm 7 người 

b) Đánh giá tác động: 

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 3 người, cán bộ chi hội, chi 

đoàn giảm 4 người. 

- Thực hiện chế độ trợ cấp cho 3 người hoạt động không chuyên trách dôi dư 

sau sáp nhập được thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh, của huyện. 

- Nhà văn hóa làng Hưng Lễ được sử dụng chung cho thôn mới sau khi sáp 

nhập 

4. Sáp nhập thôn 9 gồm 149 hộ gia đình, 419 nhân khẩu với thôn 10 gồm 146 

hộ gia đình, 389 nhân khẩu với thôn 17 gồm 62 hộ gia đình, 196 nhân khẩu thành 

thôn mới như sau: 

a) Thôn Phú Mỹ 

- Tên gọi sau khi sáp nhập: Thôn Phú Mỹ 

- Tổng số hộ gia đình: 357 tổng số nhân khẩu 1006 

- Tổng diện tích tự nhiên: 83.6 ha 

+ Diện tích đất ở: 18.7 ha 

+ Diện tích đất sản xuất: 64.9 ha 

- Vị trí địa lý: 

+ Phía Đông giáp thôn Quỹ Thượng; 

+ Phía Bắc giáp xã Nam Thái, huyện Nam Trực; 

+ Phía Tây giáp xã Nam Thái, huyện Nam Trực; xã Trực Khang 
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+ Phía Nam giáp thôn Nhật Tân 

- Nhà văn hoá của thôn: Nhà văn hóa thôn Phú Mỹ 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ chi hội, chi đoàn 

của thôn mới: 7 người, giảm 14 người 

b) Đánh giá tác động: 

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 6 người, cán bộ chi hội, chi 

đoàn giảm 8 người. 

- Thực hiện chế độ trợ cấp cho 6 người hoạt động không chuyên trách dôi dư 

sau sáp nhập được thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh, của huyện. 

- Nhà văn hóa làng Phú Mỹ được sử dụng chung cho thôn mới sau khi sáp 

nhập 

5. Sáp nhập thôn 11 gồm 108 hộ gia đình, 287 nhân khẩu với thôn 12 gồm 

116 hộ gia đình, 395 nhân khẩu với thôn 15 gồm 88 hộ gia đình, 263 nhân khẩu 

thành thôn mới như sau: 

a) Thôn Nhật Tân 

- Tên gọi sau khi sáp nhập: Thôn Nhật Tân 

- Tổng số hộ gia đình: 312, tổng số nhân khẩu 945 

- Tổng diện tích tự nhiên: 75.1 ha 

+ Diện tích đất ở: 24.8 ha 

+ Diện tích đất sản xuất: 50.3 ha 

- Vị trí địa lý: 

+ Phía Đông giáp thôn Quỹ Trại, thôn Quỹ Thượng; 

+ Phía Bắc giáp Thôn Phú Mỹ; 

+ Phía Tây giáp xã Trực Khang 

+ Phía Nam giáp xã Trực Mỹ 

- Nhà văn hoá của thôn: Nhà văn hóa thôn Nhật Tân 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ chi hội, chi đoàn 

của thôn mới: 7 người, giảm 14 người 

b) Đánh giá tác động: 
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- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 6 người, cán bộ chi hội, chi 

đoàn giảm 8 người. 

- Thực hiện chế độ trợ cấp cho 6 người hoạt động không chuyên trách dôi dư 

sau sáp nhập được thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh, của huyện. 

- Nhà văn hóa làng Nhật Tân được sử dụng chung cho thôn mới sau khi sáp 

nhập 

6. Sáp nhập thôn 13 gồm 186 hộ gia đình, 382 nhân khẩu với thôn 14 gồm 

115 hộ gia đình, 240 nhân khẩu thành thôn mới như sau: 

a) Thôn Quỹ Trại 

- Tên gọi sau khi sáp nhập: Thôn Quỹ Trại 

- Tổng số hộ gia đình: 301, tổng số nhân khẩu 622 

- Tổng diện tích tự nhiên: 70.3 ha 

+ Diện tích đất ở: 23.3 ha 

+ Diện tích đất sản xuất: 47 ha 

- Vị trí địa lý: 

+ Phía Đông giáp xã Trực Nội; 

+ Phía Bắc giáp sông Thống Nhất; 

+ Phía Tây giáp thôn Nhật Tân; 

+ Phía Nam giáp xã Trực Mỹ; 

- Nhà văn hoá của thôn: Nhà văn hóa thôn Quỹ Trại 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ chi hội, chi đoàn 

của thôn mới: 7 người, giảm 7 người 

b) Đánh giá tác động: 

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 3 người, cán bộ chi hội, chi 

đoàn giảm 4 người. 

- Thực hiện chế độ trợ cấp cho 3 người hoạt động không chuyên trách dôi dư 

sau sáp nhập được thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh, của huyện. 

- Nhà văn hóa làng Quỹ Trại được sử dụng chung cho thôn mới sau khi sáp 

nhập 
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II. SÁP NHẬP CÁC THÔN THUỘC DIỆN KHUYẾN KHÍCH SÁP 

NHẬP (từ 50% trở lên tiêu chuẩn về số hộ gia đình) 

1. Sáp nhập thôn 7 gồm 161 hộ gia đình, 415 nhân khẩu với thôn 8 gồm 163 

hộ gia đình, 448 nhân khẩu thành thôn mới như sau: 

a) Thôn Quỹ Thượng 

- Tên gọi sau khi sáp nhập: Thôn Quỹ Thượng 

- Tổng số hộ gia đình: 324, tổng số nhân khẩu 863 

- Tổng diện tích tự nhiên: 91.1 ha 

+ Diện tích đất ở: 26.7 ha 

+ Diện tích đất sản xuất: 64.4 ha 

- Vị trí địa lý: 

+ Phía Đông giáp xã Trực Nội, Thôn Hưng Lễ 

+ Phía Bắc giáp xã Nam Thái, huyện Nam Trực; 

+ Phía Tây giáp thôn Phú Mỹ; thôn Nhật Tân 

+ Phía Nam giáp thôn Quỹ Trại 

- Nhà văn hoá của thôn: Nhà văn hóa thôn Quỹ Thượng 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ chi hội, chi đoàn 

của thôn mới: 7 người, giảm 7 người 

b) Đánh giá tác động: 

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 3 người, cán bộ chi hội, chi 

đoàn giảm 4 người. 

- Thực hiện chế độ trợ cấp cho 3 người hoạt động không chuyên trách dôi dư 

sau sáp nhập được thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh, của huyện. 

- Nhà văn hóa làng Quỹ Thượng được sử dụng chung cho thôn mới sau khi 

sáp nhập 

PHẦN III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

UBND xã xác định thời gian thực hiện các bước của quy trình sáp nhập các 

thôn để thành lập thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, 
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đảm bảo hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND huyện chậm nhất là ngày 22/10/2021 để 

UBND huyện trình UBND tỉnh. 

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 

* Ở xã  

- Xây dựng Nghị quyết, kế hoạch và hoàn thiện đề án và các thủ tục sắp xếp, 

sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn xã, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho các đồng chí 

trong Ban Thường Vụ, Ban Chấp hành, các Ban ngành đoàn thể phụ trách cơ sở. 

UBND xã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí cán bộ công chức xã 

hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ.  

- Ủy Ban MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 

cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa 

của việc sắp xếp sáp nhập xóm thành thôn tạo sự đồng thuận trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

- Tổ chức các hội nghị triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau khi sắp 

xếp, sáp nhập. 

* ở thôn: 

- Các chi bộ tổ chức quán triệt tuyên truyền các văn bản Nghị quyết, kế 

hoạch, đề án của Tỉnh, Huyện, xã để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương 

sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm trên  địa bàn theo đúng quy định của Đảng, pháp luật 

nhà nước, đồng thuận trong hệ thống chính trị đoàn kết thống nhất nhân dân và 

đảm bảo an ninh chính trị trật tự , an toàn xã hội của địa phương. Chỉ đạo các xóm 

với Ban công tác Mặt trận kết hợp với các chi hội của cơ sở tổ chức hội nghị cử tri 

hoặc cử tri đại diện hộ gia đình để lấy ý kiến của nhân dân và chỉ đạo trưởng xóm 

rà soát nhân hộ khẩu, diện tích và kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của cơ 

sở.  

III. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách cấp xã đảm bảo theo quy định 

của Luật ngân sách nhà nước. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Với cấp uỷ và các tổ chức Đoàn thể cấp huyện 
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Đề nghị cấp ủy huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ủy ban MTTQ 

huyện, các đoàn thể của huyện triển khai đồng bộ từ huyện đến cấp xã, tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện. 

Hướng dẫn kiện toàn bí thư, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, các 

chi đoàn, chi hội ở thôn. 

2. Với UBND huyện 

Đề nghị UBND huyện cấp bổ sung kinh phí cho xã tổ chức thực hiện Đề án 

sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm thành công tốt đẹp. 

Trên đây là Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Trực Hưng trình 

HĐND xã Trực Hưng xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  

- UBND huyện 

- Phòng Nội vụ 

- HĐND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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