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Số: 4531/UBND-NC1

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2019

V/v lấy ý kiến cử tri về thực hiện
sắp xếp các ĐVHC cấp xã

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 942/SNV-XDCQ&TCBC ngày
09/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các tài liệu liên quan đến việc lấy ý
kiến cử tri tại địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, cụ thể như
sau:
1. Tài liệu lấy ý kiến cử tri gồm 34 phương án sắp xếp 80 ĐVHC cấp xã
để hình thành 34 ĐVHC cấp xã mới, giảm 46 xã.
2. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cử tri.
3. Mẫu báo cáo tổng hợp lấy ý kiến cử tri.
(có danh mục tài liệu của từng đơn vị và các mẫu gửi kèm)
Tài liệu lấy ý kiến cử tri được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy
ban nhân dân tỉnh; Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp
huyện, cấp xã (nếu có); niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, các điểm
sinh hoạt cộng đồng và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông
tin đại chúng của địa phương, tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố trong thời gian
tổ chức lấy ý kiến cử tri.
Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực
hiện việc lấy ý kiến cử tri đảm bảo theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Huyện, Thành, Thị ủy;
- HĐND các huyện, TP, thị xã;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, NC1.
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Đặng Ngọc Sơn

DANH MỤC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
TT

ĐVHC
cấp huyện

1

Thị xã Kỳ Anh

2

Huyện Kỳ Anh Phụ lục số 4B-1: Kỳ Lâm + Kỳ Hợp

Danh mục tài liệu
Phụ lục số 4A-1: Kỳ Hưng + Phường Sông Trí

Phụ lục số 4A-2: Cẩm Nam + Cẩm Phúc + Cẩm Thăng
3

Cẩm Xuyên

Phụ lục số 4A-3: Cẩm Yên + Cẩm Hòa
Phụ lục số 4A-4: Cẩm Huy + Thị trấn Cẩm Xuyên
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TP. Hà Tĩnh

Phụ lục số 4A-5: Thạch Đồng + Thạch Môn
Phụ lục số 4A-6: Thạch Lâm + Thạch Tân + Thạch Hương
Phụ lục số 4A-7: Phù Việt + Việt Xuyên + Thạch Tiến
Phụ lục số 4A-8: Thạch Lưu + Thạch Vĩnh + Bắc Sơn
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Thạch Hà
Phụ lục số 4A-9: Thạch Thanh + Thị trấn Thạch Hà
Phụ lục số 4A-10: Nam Hương + Thạch Điền
Phụ lục số 4A-11: Thạch Đỉnh + Thạch Bàn
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Lộc Hà

Phụ lục số 4A-12: An Lộc + Bình Lộc
Phụ lục số 4A-13: Song Lộc + Kim Lộc + Trường Lộc
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Can Lộc

Phụ lục số 4A-14: Khánh Lộc + Vĩnh Lộc + Yên Lộc
Phụ lục số 4A-15: Tiến Lộc + Thị trấn Nghèn
Phụ lục số 4A-16: Tiên Điền + Thị trấn Nghi Xuân

8

Nghi Xuân
Phụ lục số 4A-17: Xuân Đan + Xuân Trường
Phụ lục số 4A-18: Đức La + Đức Nhân + Bùi Xá
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Đức Thọ

Phụ lục số 4A-19: Trung Lễ + Đức Thủy + Đức Lâm
Phụ lục số 4A-20: Đức Thanh + Đức Thịnh + Thái Yên
Phụ lục số 4A-21: Đức Quang + Đức Vĩnh
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Phụ lục số 4A-22: Đức Tùng + Đức Châu
Phụ lục số 4A-23: Đức An + Đức Dũng
Phụ lục số 4A-24: Đức Hòa + Đức Lạc
Phụ lục số 4B-2: Đức Yên + Thị trấn Đức Thọ
Phụ lục số 4B-3: Đức Long + Đức Lập
Phụ lục số 4A-25: Sơn Hà + Sơn Tân + Sơn Mỹ
Phụ lục số 4A-26: Sơn Thịnh + Sơn Hòa + Sơn An
10

Hương Sơn
Phụ lục số 4A-27: Sơn Phúc + Sơn Mai + Sơn Thủy
Phụ lục số 4A-28: Sơn Quang + Sơn Diệm
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Hương Khê

Phụ lục số 4A-29: Phương Điền + Phương Mỹ
Phụ lục số 4B-4: Hương Quang + Hương Thọ

12

Vũ Quang
Phụ lục số 4B-5: Hương Điền + Sơn Thọ
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MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
1

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
…2……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày … tháng … năm ….3
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
Về việc sắp xếp đơn vị hành chính các xã: …(4)…
Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số
54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ, sau khi Đề án, phương án sắp
xếp đơn vị hành chính các xã: ...(5)... được xây dựng, đề nghị cử tri cho ý kiến
về việc sắp xếp các xã: ...(6)... để thành lập 01 xã mới.
(Địa chỉ hộ gia đình ……………………………………………)
Họ và tên

9TT

...(7)...

1

Nguyễn Văn A

2

....

Sắp xếp các xã.... (8).... để thành lập
xã .....(9)....
Đồng ý

Không đồng ý

...

Ý kiến khác (nếu có): …………………………………………………)
Lưu ý:
1. Phiếu dùng cho các cử tri trong một hộ gia đình.
2. Nếu đồng ý thì đánh dấu “x” vào ô đồng ý, nếu không đồng ý thì đánh
dấu “x” vào ô không đồng ý, nếu không đánh dấu hoặc đánh dấu vào cả 02 ô
không đồng ý và đồng ý là phiếu không hợp lệ đối với cử tri đó.
3. Phương án đã được đăng tải trên cổng (trang) thông tin điện tử của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp
xã./.

1

Đóng dấu treo của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Tên của đơn vị hành chính cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri.
3
Ghi ngày, tháng, năm phát hành phiếu lấy ý kiến.
4568
Tên các ĐVHC thực hiện sắp xếp.
7
Tên các cử tri trong cùng một hộ gia đình.
9
Dự kiến tên các ĐVHC mới hình thành theo từng phương án.
2

4

MẪU BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp
các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN (TP/TX)………

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày … tháng … năm ….

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các ĐVHC cấp xã
thực hiện sắp xếp của huyện (thành phố/thị xã)....
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số
653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai
đoạn 2019 - 2021 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018
của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia,
điều chỉnh địa giới ĐVHC, Ủy ban nhân dân huyện (thành phố/thị xã) … báo
cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các ĐVHC cấp xã thực hiện
sắp xếp như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

a) Nêu công tác tuyên truyền, vận động cử tri trên địa bàn các ĐVHC cấp
xã thực hiện sắp xếp ở địa phương.
b) Nêu quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri trên địa
bàn các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp ở địa phương.
II. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI

1. Về sắp xếp ĐVHC ... với ĐVHC ...
a) Kết quả lấy phiếu:
Số lượng cử tri
STT

ĐVHC

1

…

2

…

…

…

Tổng
số cử
tri trên
địa bàn

Số cử
tri lấy
ý kiến

Tỷ lệ

Kết quả lấy ý kiến
Số cử tri
đồng ý

Tỷ lệ

Số cử
tri
không
đồng ý

Tỷ lệ

b) Các ý kiến khác (nếu có):
5

2. Về sắp xếp ĐVHC ... với ĐVHC ...
a) Kết quả lấy phiếu:
Số lượng cử tri
STT

ĐVHC

1

…

2

…

…

…

Tổng
số cử
tri trên
địa bàn

Số cử
tri lấy
ý kiến

Tỷ lệ

Kết quả lấy ý kiến
Số cử
tri
đồng ý

Tỷ lệ

Số cử
tri
không
đồng ý

Tỷ lệ

b) Các ý kiến khác (nếu có):
3. Về sắp xếp ĐVHC ... với ĐVHC ...
a) Kết quả lấy phiếu:
Số lượng cử tri
STT

ĐVHC

1

…

2

…

…

…

Tổng
số cử
tri trên
địa bàn

Số cử
tri lấy
ý kiến

Tỷ lệ

Kết quả lấy ý kiến
Số cử
tri
đồng ý

Tỷ lệ

Số cử
tri
không
đồng ý

Tỷ lệ

b) Các ý kiến khác (nếu có):
Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các
ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp của huyện (thành phố/thị xã), Ủy ban nhân dân
huyện (thành phố, thị xã) kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
-…
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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