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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển  

khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố 

 

Ngày 18/9/2018, tại UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai 

sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự tại điểm cầu 

truyền hình trực tuyến của tỉnh có: đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh; đồng chí Võ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban 

Pháp chế - HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh. Tai điểm cầu địa phương có: Bí Thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; 

Trưởng Phòng Nội vụ; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch 

UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thay mặt UBND tỉnh báo cáo tình 

hình triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố (sau đây gọi là 

thôn); ý kiến phát biểu của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy - Nguyễn Ngọc Quang; đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau: 
 

1. Việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn là yêu cầu cấp thiết hiện nay 

nhằm đảm bảo quy mô về diện tích, dân số, tinh gọn, giảm số lượng và nâng cao 

chất lượng, hiệu quả của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn. UBND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, bước đột phá đầu tiên trong 

tổng thể các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội 

nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII; do đó, cần có sự vào cuộc quyết liệt, nỗ 

lực, quyết tâm cao, đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm triển khai thực hiện 

thắng lợi, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các 

nhiệm vụ tiếp theo. 

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Sở Nội vụ và các địa phương trong việc 

triển khai xây dựng Phương án tổ chức, sắp xếp lại thôn trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ và các địa phương nỗ lực, quyết 

tâm hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ tiếp theo. 



2 

  

2. Qua rà soát của Sở Nội vụ và các địa phương, hiện nay, trên địa bàn tỉnh 

có 1309/1719 thôn không đạt tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình; theo phương án 

sắp xếp, tổ chức lại thôn của các địa phương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thống nhất. Trước mắt, tỉnh Quảng Nam sẽ sắp xếp, tổ chức lại bằng các hình 

thức hợp nhất, sáp nhập đối với 934 thôn; sau khi sắp xếp, tổ chức lại thì toàn tỉnh 

còn 1.241 thôn giảm được 478 thôn. Đối với các thôn còn lại không đạt tiêu chuẩn 

quy mô số hộ gia đình sẽ triển khai trong giai đoạn tiếp theo. 

Để kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục hợp nhất, sáp nhập đối với 934 thôn 

trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX theo quy định; yêu cầu Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: 

a) Quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 14/9/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân 

phố; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng 

và sự cần thiết phải sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn toàn tỉnh; 

Trên cơ sở tình hình thực tế, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và 

xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp; tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, đảng viên hiểu rõ và thông suốt việc sắp xếp, tổ chức lại thôn; trên cơ sở đó, 

sử dụng lực lượng này làm nòng cốt để mở rộng việc tuyên truyền đến toàn thể 

nhân dân; phân công lãnh đạo UBND cấp huyện trực tiếp đối thoại, giải đáp 

những vướng mắc tại nơi có nhiều ý kiến trái chiều để người dân hiểu, tạo sự 

đồng thuận trong quá trình lấy ý kiến nhân dân. 

b) Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện đầy đủ các quy trình, lập hồ sơ 

theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thời gian. Phân công thành viên UBND và 

đề nghị Huyện, Thị, Thành ủy phân công thành viên Ban Thường vụ đứng điểm 

tại các xã, phường, thị trấn có thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại thôn để kịp thời 

theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện; đảm bảo UBND cấp xã hoàn 

chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định và báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 

15/10/2018. UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ, nội dung Đề án và trình UBND 

tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/10/2018. 

c) Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các bước quy 

trình, quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 

09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; phải gắn với bố trí cán bộ đủ năng lực, trình 

độ, nhiệt tình, trách nhiệm, được nhân dân tín nhiệm cao để nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động sau khi sắp xếp, tổ chức lại; bảo đảm các thôn có Chi bộ Đảng 

và tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hóa Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng 

thôn; giảm các đầu mối, các chức danh không chuyên trách ở thôn đảm bảo mỗi 

thôn không quá 03 người hoạt động không chuyên trách; về chế độ chính sách và 

mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh trước mắt thực hiện theo quy định hiện hành. 
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d) Đồng thời với việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân 

phố; yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực 

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

ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đợn vị sự nghiệp công lập” và các văn bản chỉ đạo của 

tỉnh (Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/2/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Chương 

trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Thông báo số 03-

TB/BCĐ ngày 18/4/2018 của Ban Chỉ đạo 809; các Kế hoạch số: 2275/KH-

UBND, 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh). 
 

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, 

thành phố nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn nghỉ việc do dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức 

lại thôn và cơ cấu lại những người hoạt động không chuyên trách ở thôn; đồng 

thời, tham mưu, đề xuất Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về các chức danh ở thôn để 

trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện 

thực hiện hồ sơ, thủ tục để sắp xếp, tổ chức lại thôn; tổng hợp và thẩm định hồ sơ, 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập thôn; đảm 

bảo thời gian hoàn thành vào đầu tháng 11/2018 để trình trình kỳ họp thứ 9, 

HĐND tỉnh khóa IX; 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hợp nhất, sáp nhập thôn 

theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; đảm bảo hoàn thành trong tháng 12/2018; 

- Tiếp tục hướng dẫn, yêu cầu UBND cấp huyện rà soát, báo cáo tình hình về 

các thôn còn lại không đạt quy mô số hộ gia đình để xem xét, đề xuất tham mưu 

UBND tỉnh hướng xử lý theo quy định; đảm bảo hoàn thành trong quý I/2019. 
 

4. Các Sở, Ban ngành liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm 

chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan khi thực hiện việc sáp nhập, 

hợp nhất thôn trên địa bàn tỉnh. 
 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các tổ chức và 

hội viên của mình ở các địa phương về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn nhằm 

tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và xây dựng hệ thống 

chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC. 
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  TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Văn Anh Tuấn 
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