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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN PHÁP CHẾ

Số:       /BCTT-BPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hải Dương, ngày      tháng 12  năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành 

lập mới các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022
(Trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới các thôn, khu dân cư 
trên địa bàn tỉnh năm 2022, Ban Pháp chế có ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Thực hiện Thông báo số 593-TB/TU ngày 14/2/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ; UBND tỉnh đã ban hanh Kế hoạch và chỉ đạo các địa phương tiến hành 
rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập, chia tách thành lập mới các thôn, 
khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 
03/12/2018 của Bộ Nội vụ và thực tế địa phương, hiện nay trên địa bàn tỉnh 
còn một số thôn, khu dân cư có diện tích nhỏ, quy mô hộ gia đình, dân số thấp 
hơn quy định1 nên ảnh hưởng không nhỏ đến đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương và thực hiện chế độ, chính sách chi cho những 
người hoạt động không chuyên trách, người làm việc trực tiếp tại thôn, khu dân 
cư. Bên cạnh đó, một số thôn, khu dân cư có diện tích lớn, dân số đông, một số 
khu đô thị được hình thành nhưng chưa được thành lập khu dân cư mới nên 
công tác điều hành, quản lý hành chính và đảm bảo an ninh trật tự… trên địa 
bàn gặp khó khăn.

Căn cứ điểm e Khoản 2 Điều 19 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2015 quy định: “HĐND tỉnh có quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, 
chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, đường, phố, quảng 
trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy định pháp luật”. 

Từ những căn cứ trên, Ban pháp chế cho rằng tại kỳ họp này, việc HĐND 
tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành 
lập mới các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022 là cần thiết và đúng 
thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tế, nguyện vọng của cử tri.

1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
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II. Về nội dung Tờ trình
Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh và qua hoạt động thẩm tra, Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp sáp nhập, chia tách các 

thôn, khu dân cư được UBND các cấp, các sở ngành, địa phương đảm bảo chặt 
chẽ, đúng trình tự, thủ tục; kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại biểu tại cơ sở 
đều đồng thuận, nhất trí cao (đạt trên 98%).

- Các thôn, khu dân cư được sáp nhập, chia tách và thành lập mới đều đảm 
bảo các tiêu chí theo quy định2, phù hợp tình hình thực tiễn các địa phương. Các 
thiết chế văn hoá, cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng… đảm bảo đồng nhất. 

- Việc sáp nhập, chia tách, thành lập mới các thôn, khu dân cư nhằm góp 
phần tinh giản tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành 
của chính quyền cơ sở.

Từ các căn cứ trên, Ban pháp chế nhất trí nôi dung Tờ trình của UBND 
tỉnh về việc sắp xếp, chia tách, thành lập mới các thôn, khu dân cư trên địa bàn 
tình năm 2022.

 III. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban pháp chế cho rằng việc HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới các thôn, khu dân cư 
trên địa bàn tỉnh năm 2022 là cần thiết và đúng thẩm quyền, phù hợp với tình 
hình thực tế và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và 
đúng trình tự, thủ tục luật định. 

Từ những căn cứ trên, Ban pháp chế nhất trí nội dung dự thảo Nghị quyết 
về việc sắp xếp, chia tách, thành lập mới các thôn, khu dân cư trên địa bàn tình 
năm 2022.

IV. Kiến nghị đối với UBND tỉnh
- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyền 

truyền vận động nhân dân thực hiện nghị quyết; tiếp tục rà soát, lập hồ sơ đề 
nghị việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới đối với các thôn, khu dân 
cư trên địa bàn các xã, phường, thị trấn đảm bảo các tiêu chí theo luật định.

- Sớm ban hành Quyết định thành lập thành lập thôn, khu dân cư mới và 
chỉ đạo các cấp ngành, địa phương chủ động thực hiện việc kiện toàn các tổ chức 
hội, đoàn thể, các chức danh hoạt động không chuyên trách ở các thôn, khu dân 

2 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ quy định về điều kiện thành 
lập mới thôn, khu dân cư: Thôn ở xã thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có từ 300 hộ gia 
đình trở lên; khu dân cư ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có từ 350 hộ 
gia đình trở lên.
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cư mới theo quy định của pháp luật.
- Quan tâm đầu tư cở sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa, giải quyết kịp 

thời các chế độ chính sách cho các đối tượng dôi dư khi thưc hiện sắp xếp.
- Chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết 

nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến việc thành lập thôn, 
khu dân cư mới; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, có phương án xử lý, giải 
quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để trở thành điểm nóng 
gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc sắp 
xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh 
năm 2022, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Bùi Học Anh
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