
U BAN NHÂN DÂN CQNG HÔA xÄ HQI CHÚ NGHÏA VIT NAM 
HUVN HA HÔA Dc lâp - Tur do - Hanh phúc 

S:,,?,J43 /HD-UBND Hg Hôa, ngâ,i 9 thúng 7 näm 2019 

HUNG DÂN 
Tuên trun trin khai vic sp xp, sâp nhp câc don vl 

hânh chinh cp xä, hun Ha Hoâ giai don 2019-2021 

Cän cú K hoach  s 137-KH/HU ngâ 09/7/2019 cûa Hun u Ha Hoâ 
vê vic tu,ên trun vic thirc hin chû truang säp xêp câc dcm vj hânh chfnh 
câp xä; Kê hoach  sô 1084/KH-UBND ngâi 16/7/2019 cúa UBND hun Ha 
Hoâ vê vic säp xêp, sâp nhp cúc dan vi hânh chfnh câp xâ trên dja bân hun 
giai doan  2019-2021, UBND hun hu&ng dn công túc tuên tru,ên vic sp 
xêp, súp nhp câc dcm vj hânh chinh câp xâ trên dja bân hun, cii thê nhu sau: 

I. M1JC DCH, VÊU CÂU 
- Lâm rö tâm quan tr9ng, ngha vâ nhttng tâc dOng tjch circ cûa viêc 

thc hin chû trucing sp xp câc dan vj hânh chfnh câp xâ dôi vâi s phât trin 
kinh tê - xâ hOi  cûa hun; sr tinh gQn vâ hiu hrc,  hiu quâ tô chúc bO mâ cúa 
câ h thông chfnh trj. 

- Tiêp tijc tuên truên sâu rOng  câc chú truang, qu djnh vê säp xêp dcin 
vj hânh chinh câp xä, nâng cao tinh thân trâch nhim, täng cuâng công tâc lânh 
dao, chi  dao  cûa cp ú, chinh quên câc câp; sr vâo cuOc  vn dOng tjch circ  cûa 
U ban MTTQ vâ câc doân thê chjnh trj - xâ hOi  nhäm tô chúc thc hin cé hiu 
quâ chû säp xêp câc dcm vi hânh chnh câp xä. 

- Lâm cho mi tâng 1&p Nhân dân, cn bO,  dâng viên, công chúc, viên 
chúc vâ nguâi lao dOng  thông sut v nhn thúc tu tuâng, thông nhât trong chi 
dao vâ thc hin; tao sir dông thun, nhât tri, ling hO cao trong cn bO,  dâng 
viên, Nhân dân â câc dja phucing trong hun trirc  tiêp triên khai chû tnrcing säp 
xêp câc dcin vj hânh chinh cp xâ.. 

11. NQI DUNG, H!NH TH1C, THI GIAN TUVÊN TRUÏÉN 
1. Ni dung tuên trun: 
- Tuiên truiên câc quan dim chi dao  cúa Dâng nêu trong Nghj quêt sô 

37-NQITW, ngâ 24/12/2018 cûa BO Chinh trj Vê vic säp xêp cúc don vi hânh 
chjnh câp huvn  vâ câp x; tp trung nhüng ni dung sau: Khäng djnh dâ lâ 
chú trucrng nhât quân dúng dän, khúch quan, xuât phút tir êu câu câp bâch cúa 
cuOc sông; thc trng tn tai, han chê cûa h thông hânh chinh câp hun vâ xâ 
dâ duqc ci thê h6a tr câc vän kin ai hOi dai biêu toân quôc lân thú XII cúa 
Dâng vâ Ngh qut s 18-NOiTW ngâ 25/7/2017 cûa HOi  nghj lân thú Súu, 
Ban Châp hânh Trung ucrng E)âng (kh6a XII) M(5t  sô vân dê tiêp t,c dôi m&i, 
säp xêp tô chúv b(5 múv cúa h thông chinh tr tinh gQn, hogt d(5ng hiu ltc, hiu 
quú , dng thâi khng djnh vic sp xp câc dan vj hânh chfnh câp xä nhäm t 
chúc hqp 1 dcrn vj hânh chfnh cúc câp, phú hqp vûi thc tiên vâ xu thê phât triên 
c1ia dt nu&c; bâo dâm hoân thin thê chê v don vi hânh chinh, bo mâ, chfnh tri 
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tinh gQn, hoat dng hiu 1irc hiu quâ nhim phât hu ngun 1irc cia Nhâ nuôcvâ xä 
hOi cho phât trin kinh t - xä hOi  trong timg dja phuang vâ trên phm vi toân quôc. 

- Tfch circ tuên truên, theo döi, näm bät, dir búo, djnh huông tinh hinh 
tu tii&ng, du 1un xä hOi.  Kjp th&i hân búc, dâu tranh vâi cúc 1un diu xuên 
tac, kfch dng Nhân dân cúa cúc phân tû chông dôi, phú hoai  har triic lqi ti.i vic 
thrc hin chû trticmg nâ. 

- Turên tru31ên dê nâng cao nhn thúc cúa cún bO,  dâng viên vâ câc tâng 1&p 
nhân dân vê vic sp xp câc drin vj hânh chinh câp xä lâ vic lâm cân thiêt dê tinh 
giâm biên chê, ca câu 1i dOi  ngti cún bO, công chúc, viên chúc, ngu&i lao dng phû 
hqp vâi tiinh hiinh thirc t cûa hun. Vic säp xêp, súp nhp cô diêu kin dê täng 
cumg ngun hrc dâu tii kt c&u ha tng vâ dâm bâo an sinh xä hOi.  Dông th&i, 
tu31ên trun d nhân dân hiu rö vic súp nhp cúc dan vj hânh chfnh c&p xä sê 
không lâm tha dôi phong tiic  tp quún; vic chuên dôi câc thú tiic giâ t& cúa cú 
nhân, t chúc ti cúc dcin vj súp nh.p duqc to diu kin thun lqi. 

(N3i dung dê cirong tuj.ên tru)ên thrc hin theo 
công vän sc 28-CV/BTGHU cúa Ban Tuj.ên gicio Hujên uj.) 

2. ITinh th,rc tuên trun: 
- Tu ên  truiên trên cúc phticmg tin thông tin di chúng: Dâi tru,ên thanh 

tir hun dên ca sâ, Trang thông tin din tCr hun. 
- Tu31ên truên thông qua hinh thúc trrc quan, khâu hiu, pano, apphich, 

bäng rôn... 
- Tu3ên trun ming qua cúc tô công túc cûa hun, cúa xä dên cúc khu 

dân cu vâhO gia dinh. 
- Lông ghép tu3ên trun trong cúc buôi sinh hoat tai cri quan, dan vj; câc 

hoat dng giao hru vän h6a vän ngh, thê diic thê thao, cúc buôi sinh hoat tai nhâ 
vänh6akhudân cu... 

3. Khu hiu tu3rên trun: 
- Thrc hin s.p xp, súp nhp dcin vj hânh chinh câp xä, gép phân nâng 

cao hiu lirc, hiu quâ hoat  dOng cûa h thông chfnh qun cci sô! 
- Dúng bO,  chinh qun vâ Nhân dân hun Ha Hoâ qu3êt tâm thirc hin 

thäng lqi nhim vii sp xp, súp nhp cúc dcm vj hânh chinh câp xä, giai don 
2019-2021! 

- Dâng bO, chfnh qun vâ Nhân dân xä qut tâm hoân thânh mic 
tiêu säp xêp, súp nhp dan vj hânh chjnh câp trong näm 2019! 

- Säp xêp, súp nhp dcin vj hânh chinh c&p xâ dâm bäo công khai, dân chû, 
phút hu37 tinh thân doân kt cúa cún bO, dâng viên vâ Nhân dân! 

- Dâng bO,  chfnh qurên vâ Nhân dân Ha Hoâ qu3rêt tâm thrc hin thäng 
lqi Nghj qu3êt sô 37-NQ/TW, ngâ3l 24/12/2018 cúa BO Chfnh trj vê vic säp xêp 
cúc dan vj hânh chinh c&p hun vâ c&p x! 

- Hu3n Ha Hoâ qu31êt tâm hoún thânh miic  tiêu sp xêp, súp nhp dan vj 
hânh chinh câp xä! 

- Tât câ vi miic  tiêu dân giâu, nuâc mnh, dân chû, côngbng, vän minh! 

4. Thoi gian tu)ren tru)ren: Tu thang 07/2019 den het nam 2019 
A A Â s (tp trung cao diem tu)ren tru)ren tu nga 18/7 den het nga)  31/7/2019). 
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11!. TÔ CHITC THC HIN 
1. Phông Vän hoâ vâ Thông tin 
- Chû tri, thammtru cho U ban nhân dân hun xâ, dirng Hu&ng dn vâ 

Dê cuang tuiên truên vê vic säp xêp súp nhp cúc dan vj hânh chinh cp xä. 
Chju trâch nhim tru&c UBND hun vê công tâc turên trun. 

- Chju trâch nhim tuên truên vic säp xêp, súp nhp câc dan vj hânh 
chfnh cp xä giai don 2019-2021 trên Trang thông tin din tr hun vâ câc ca 
quan thông tân, bâo chj cûa tinh. 

- Quân 1 cht chë vic däng tâi, cung câp thông tin tu,ên trun v vic s&p 
xêp cúc dan vj hânh chfnh câp xä dâm bâo dúng theo tinh thân kê hoach. 

- Dôn dôc, kiêm tra cúc ccr quan, dm vj,cúc xä, thj trn trong vic thirc 
hin công túc tuên truên; tng hqp búo cúo kêt quâ công túc tuên truên v&i 
UBND hun. 

2. Trung tâm Vän hoâ Th thao vâ Du ljch 
- Chju trúch nhim công túc tu,ên truên triIc quan tai  khu vrc trung tâm 

hun, tai  cúc diêm pano tuên truên cüa hun. 
- Phôi hqp v&i cúc ccr quan, dcrn vj tô chúc cúc hoat dng vän hoú vä.n 

ngh, thê dic th thao theo êu câu cûa UBND hun. 
3. Dai Trun thanh hun 
- Chju trúch nhim xâ dimg cúc chu)ên trang, chuiên mic, tin, bäi, 

ph6ng sir tu)ên tru)ên phân ânh kt quâ triên khai säp xêp, súp nhp cúc dcm vj 
hänh chfnh v&i nhiêu nOi  dung phong phú, da dng, hâp dn. Dänh thri luqng 
phút s6ng tu)ên tru)ên theo Dê cucrng tru)ên tru)ên cüa UBND hun. 

- Phôi hqp v&i Phông Vä.n hoú vâ Thông tin tu)ên tru)ên trên Trang thông 
tin din tû hun vâ trên cúc phuang tin thông tin dai  chúng cúa tinh. 

, - . 4. UBND cac xa, th! tran 
- Tiêp tic quän trit, tu)ên tru)ên nghj qu)êt 37-NQ/TW ngär24/12/2018 

cüa BO Chinh trj vê s&p xêp cúc dan vj hânh chjnh câp hun vâ câp xä; tu)ên 
tru)ên vê nghTa tâm quan trQng cûa vic thirc hin chû tnrcrng nâ nhä.m tao s 
dông thun cao trong xä hOi,  lan toâ dên cúc tâng l&p nhân dân. 

- Tu)ên  trun theo Dê cuang cûa hun vâ tjch cc viêt câc tin, bâi 
tu)ên tru)ên trên h thông Dâi trun thanh vê công túc triên khai, kêt quâ säp 
xp, súp nhp cúc dan vj hânh chjnh câp xä. Ngoäi khung gi1 tiêp sông cúa Dâi 
tru)ên thanh hun (buôi súng tr 5h30 - 6h00,,buôi chiêu tr 17h30 dên 18h00) 
thi tä.ng thri luqng phút s6ng thêm 1 5 phút dê tu)ên tru)ên Dê cuang vê vic 
s&p xêp, súp nhp dcm vj hânh chjnh cp xä cûa UBND hun 

- Dâ) mnh tu)ên tru)ên, cô dng trtrc quan: kê vê m&i pa nô, treo bäng 

zôn, khâu hiu tai  trii s& vâ cúc trilc du&ng chinh. , 
- Tô chúc cúc hoat dng vä.n h6a vän ngh, thê dic thê thao quân chúng tai  dja 

phuang g.n v&i vic tu)ên trun, vn dng nhân dân dông tinh úng hO vic säp xêp, 
säp nhp dcrn vj hânh chfnh câp xä. 

5. D nghj UB MTTTQ hun, câc ti chúc Chnh trj - Xä hi hun: 
U ban MTTQ, câc t chúc Chfnh trj - Xä hOi hu)n cä.n cú vâo chúc näng, 

nhim vi tjch circ chú dng tu)ên tru)ên hOi viên, doân viên vâ nhân dân dê tao 

3 



Nguen Thj Hng Thu 

su dng thun, thng nht v nhn thic vâ hânh dng khi dja phucmg thirc hin 
sp xp, sâp nhp câc dcm vi hânh chfnh. 

Trên dâ lâ Huâng dn công tâc turên trun sp xp, sâp nhp câc dm vj 
hânh chfnh cp xä, hun Ha Hoâ giai don 20 1 9-2021, UBND hun êu câu 
cúc ci quan, dcm vj, câc xä, thj trân nghiêm túc triên khai thirc hin./e 

Ni nh2n: 
- S TT&TT; S& VHTF&DL tinh Phú ThQ; 
- TIHU-HBND hun; 
- CT, CPCF; 
- Cúc ca quan, dcm vi liên quan; 
- Luu: VT. 

TM. U BAN NHÂN DÂN 
KT. CHÛ TCH 
PHÔ CHÛ TCH 
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