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BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban
Thƣờng vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện,
cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện Nghị quyết số 266/2021/UBTVQH15 ngày 05/8/2021 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội năm 2022; Kế hoạch chi tiết số: 46/KH-ĐGS của Đoàn giám sát Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết 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”. Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh chủ trì phối
hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh tiến hành giám sát
chuyên đề trên tại tỉnh Đồng Tháp.
Sau khi xem xét Báo cáo số: 458/BC-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh về kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện,
cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; khảo sát, làm việc với các sở ngành, đơn vị
có liên quan. Đoàn Giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội có nhận xét, đánh giá và
kiến nghị như sau:
PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021
I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỦ
TRƢƠNG SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
Tỉnh Đồng Tháp trước khi sắp xếp có 12 huyện, thành phố và 144 xã,
phường, thị trấn. Thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai
đoạn 2019 – 2021, Uỷ ban nhan dân Tỉnh căn cứ vào Nghị quyết số 37-NQ ngày
24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14
ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số
32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, tổ chức triển khai đồng bộ
việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Sở Nội vụ
phối hợp với các đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiến hành rà
soát, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 đúng quy định.
Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị truyền thông phổ biến, tuyên truyền rộng
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rãi về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhằm tạo sự
đồng thuận của người dân trên địa bàn tỉnh.
Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện đúng trình tự, thủ tục các bước trình
phê duyệt Phương án tổng thể; lập hồ sơ đề án, tổ chức lấy ý kiến cử tri tại địa
phương về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn, đăng tải kết
quả lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, Cổng thông tin điện tử
Chính phủ theo quy định tại Nghị định 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ và trình
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Sau khi được phê chuẩn, Uỷ ban nhân
dân Tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự kiện
toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; các sở, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện
Hồng Ngự chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu thực
hiện thủ tục hành chính điều chỉnh các giấy tờ liên quan đến nhân thân, tài sản
của người dân.
Nhìn chung, việc sắp xếp đơn vị hành chính xã Thường Lạc đã giúp tinh
gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương, đáp ứng
yêu cầu cải cách hành chính, góp phần tinh giản biên chế và giảm bớt gánh nặng
cho ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và
người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khóm; diện tích và dân số
phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch trung
hạn, dài hạn, định hướng phát triển kinh tế ổn định, các nguồn lực đầu tư được
tập trung.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƢƠNG SẮP XẾP ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019 - 2021
1. Đánh giá về kết quả thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã
trong giai đoạn 2019 – 2021
1.1. Đánh giá chung: Trong giai đoạn này theo quy định, tỉnh Đồng
Tháp chưa sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện. Cấp xã chỉ sắp xếp 01 đơn vị
thuộc diện bắt buộc theo quy định của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14: xã
Thường Lạc, huyện Hồng Ngự.
Qua đó, Tỉnh tiến hành sắp xếp 02 xã thuộc huyện Hồng Ngự: xã Thường
Lạc (diện bắt buộc) và xã Thường Thới Hậu B (diện liền kề). Sáp nhập xã
Thường Thới Hậu B vào xã Thường Lạc, lấy tên là xã Thường Lạc. Sau khi sắp
xếp, tổng số đơn vị hành chính cấp xã trên toàn Tỉnh giảm 01 xã; 01 xã chưa đạt
tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các tiêu chuẩn khác theo quy
định (xã Thường Lạc); 102/143 xã chưa đạt 100% tiêu chuẩn quy định tại Nghị
quyết số 1211/2016/UBTVQH13.
Nhìn chung, việc sắp xếp đơn vị hành chính của Tỉnh được các ngành, các
cấp quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời, bảo đảm về tiến độ, thời gian được xác
định trong Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.
1.2. Thuận lợi, khó khăn khi xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành
chính cấp xã:
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-Thuận lợi: Được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự
chỉ đạo, điều hành tập trung của Uỷ ban nhân dân Tỉnh; các ngành, các địa
phương phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện
phương án sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương, bảo đảm đúng tiến độ đề
ra và đặc biệt là sự đồng thuận rất cao từ Nhân dân trên địa bàn 02 xã Thường
Thới Hậu B và xã Thường Lạc về chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành
chính cấp xã; việc lựa chọn tên gọi địa danh mới sau khi sáp nhập bảo đảm yếu
tố lịch sử truyền thống của địa phương và cũng nhận được sự đồng thuận rất cao
của người dân trên địa bàn.
- Khó khăn: Thời gian triển khai, rà soát và xây dựng Đề án sắp xếp đơn
vị hành chính cấp xã theo quy định quá khẩn trương, nên việc thực hiện gặp khó
khăn, nhất là thời gian lấy ý kiến cử tri, việc dự kiến phương án sắp xếp tổ chức
bộ máy, nhân sự…; hơn nữa, đây là lần đầu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính
nên địa phương còn lúng túng.
2. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban
Thƣờng vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn
2.1. Kết quả thực hiện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy cấp xã mới hình
thành sau sắp xếp
Sau khi thành lập mới xã Thường Lạc, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân Tỉnh
thường xuyên quan tâm chỉ đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
khẩn trương sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các
tổ chức chính trị - xã hội xã Thường Lạc.
Ban Thường vụ Huyện uỷ Hồng Ngự ra quyết định sáp nhập Đảng bộ 02
xã; quyết định số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ; chỉ định Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Thường Lạc (xã mới thành lập).
Hội đồng nhân dân hợp nhất đại biểu 02 xã tổng số là 49 đại biểu, hoạt
động đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định tại Điều 134, Điều 137 Luật
Tổ chức chính quyền địa phương. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hồng
Ngự chỉ định 01 triệu tập viên trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân xã để
triệu tập cuộc họp Hội đồng nhân dân xã Thường Lạc (xã mới thành lập) bầu các
chức danh của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Thường Lạc theo
đúng trình tự, thủ tục quy định.
Uỷ ban nhân dân tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và người hoạt
động không chuyên trách bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Đối với số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi
dư được bố trí, điều động công tác tại các đơn vị khác và giải quyết thôi việc
theo quy định.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành hợp
nhất, kiện toàn cấp trưởng, cấp phó, Uỷ viên Ban Thường trực, Uỷ viên Ban
Chấp hành theo Điều lệ và hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên.
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2.2. Kết quả thực hiện bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách đối
với đội ngũ cán bộ, công chức sau khi thành lập, sắp xếp
- Tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở 02
đơn vị hành chính xã trước khi thực hiện sắp xếp: 66 người (cán bộ 17 người;
công chức 21 người và người hoạt động không chuyên trách 28 người).
- Tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đã bố
trí sắp xếp (đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp) tổng số 41 người, gồm: Cán
bộ 12 người (đúng quy định), công chức 15 người (vượt 04 người so với quy
định) và người hoạt động không chuyên trách 14 người (đúng quy định).
- Tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách giải
quyết chế độ dôi dư sau khi sắp xếp là 25 người. Trong đó:
+ Cán bộ: thực hiện điều động đến đơn vị hành chính cấp xã còn thiếu 02
người; chuyển sang chức danh người hoạt động không chuyên trách 02 người và
giải quyết cho thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 01 người.
+ Công chức: thực hiện điều động đến đơn vị hành chính cấp xã khác 04
người; giải quyết thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 02 người.
+ Người hoạt động không chuyên trách: giải quyết chế độ thôi việc theo
Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh là 14 người.
- Số lượng tạm thời đang bố trí vượt quy định là 04 người, lộ trình bố trí
thời gian tới để bảo đảm đúng quy định, cụ thể: dự kiến năm 2022, nghỉ hưu 01
người; điều động về các xã còn đang thiếu 02 người và xét thành công chức cấp
huyện 01 người (dự kiến thực hiện hoàn thành trong năm 2022).
2.3. Việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị nhằm bảo đảm chất lượng đô
thị đối với đơn vị hành chính sau khi thực hiện sắp xếp
Sau khi thực hiện sắp xếp, địa phương đã quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực
hiện kế hoạch xây dựng cơ bản, nhất là những dự án do xã làm chủ đầu tư, phối
hợp quản lý tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án theo đúng quy hoạch;
chủ động đăng ký đầu tư xây dựng các hạng mục phát triển hạ tầng, tạo điều
kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2.4. Về sử dụng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc sau khi sắp xếp
Sau khi sáp nhập xã Thường Thới Hậu B vào xã Thường Lạc thì đặt Trụ
sở làm việc tại Uỷ ban nhân dân xã Thường Lạc hiện trạng, nằm trên trục lộ
giao thông chính để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao
dịch hành chính.
- Đối với các Trường học: ổn định các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung
học cơ sở trên địa bàn để không ảnh hưởng đến việc di chuyển của học sinh, bảo
đảm chất lượng dạy và học, sử dụng hợp lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có.
- Đối với các Trạm Y tế: hợp nhất Trạm Y tế xã Thường Thới Hậu B và xã
Thường Lạc thành Trạm Y tế xã Thường Lạc (xã mới thành lập), bảo đảm công
tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân tại địa phương.
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2.5. Việc đo đạc, cắm mốc, xác định đường địa giới hành chính
Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có
liên quan tham mưu thực hiện chỉnh lý bộ hồ sơ bản đồ, cắm mốc, mô tả đường
địa giới hành chính các cấp của huyện Hồng Ngự bảo đảm đúng quy định và đã
trình liên bộ, ngành Trung ương tổ chức thẩm định.
2.6. Kết quả thực hiện những nội dung khác liên quan đến việc sắp xếp
đơn vị hành chính
Trên cơ sở Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban nhân dân
Tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành Tỉnh có liên quan và Uỷ ban nhân dân
huyện Hồng Ngự chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu
của người dân về thực hiện thủ tục hành chính để điều chỉnh các giấy tờ liên
quan đến nhân thân, tài sản của người dân.
Ngay khi Nghị quyết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được công bố và Quyết
định đổi tên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 02 xã sau khi sáp nhập, địa phương
khẩn trương tiến hành thủ tục thực hiện đổi con dấu cho các cơ quan bảo đảm
kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch hành chính (có tổng số 04
Trường thực hiện đổi tên, đổi con dấu, riêng Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Công
an, Quân sự, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
xã Thường Lạc mới sử dụng con dấu của xã Thường Lạc cũ).
Địa phương cũng đã tiến hành lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính đối
với xã Thường Lạc bảo đảm đúng quy định, sau khi thực hiện hoàn thành việc
sắp xếp tổ chức, bộ máy trên địa bàn xã Thường Lạc theo Nghị quyết số
838/NQ-UBTVQH14.
3. Đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính
Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính,
xây dựng chính quyền điện tử, góp phần tinh giản biên chế và giảm gánh nặng
cho ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và
người hoạt động không chuyên trách.
Diện tích lớn, dân số đông, nguồn lực lao động dồi dào sẽ thuận lợi trong
việc kêu gọi và thu hút đầu tư, thuận lợi trong công tác lập quy hoạch trung hạn,
dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn lực đầu tư được tập
trung hơn.
Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai sẽ phù hợp với định hướng phát
triển. Các phân khu chức năng sẽ được xây dựng theo quy hoạch, việc kêu gọi
thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án được thuận lợi hơn, đặc biệt là
phát triển hệ thống hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh
doanh, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của người dân.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã kết hợp hài hòa giữa yêu cầu phát triển
kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực tế
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cho thấy, sau khi sáp nhập thành xã mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch,
bố trí dân cư trên địa bàn; bố trí lại lực lượng trong xây dựng thế trận khu vực
phòng thủ, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, góp phần bảo đảm giữ vững ổn
định an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được thuận tiện, giảm chi
thường xuyên đối với một số mục chi do giảm số lượng cán bộ, công chức, kinh
phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng,…
PHẦN II
NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ƣu điểm
Được sự vào cuộc và tạo điều kiện của cả hệ thống chính trị trong việc
triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính, từ đó tạo cơ sở
thống nhất chung cho quá trình tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp trên địa
bàn. Các cấp uỷ, chính quyền nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương của Bộ
Chính trị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong việc sắp xếp đơn vị
hành chính.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp với điều kiện phát triển
của đất nước nói chung và địa phương nói riêng, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị
hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, góp phần hoàn
thiện thể chế về đơn vị hành chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát
huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân
dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn
xã hội.
2. Hạn chế
- Một số Bộ, ngành Trung ương chưa có hướng dẫn hoặc chậm hướng dẫn
việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đặc biệt là sắp xếp tổ chức bộ
máy cấp uỷ, chính quyền, sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập, nên địa
phương còn lúng túng trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện.
- Thời gian triển khai thực hiện việc sáp nhập kéo dài 01 năm gây tâm lý lo
lắng, bất an trong một bộ phận công chức, người hoạt động không chuyên trách.
- Việc sắp xếp, giải quyết cán bộ, công chức, những người hoạt động
không chuyên trách bị dôi dư gặp nhiều khó khăn, do việc sắp xếp ảnh hưởng
trực tiếp đến quyền lợi của đối tượng được sắp xếp.
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- Quy định về giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách dôi
dư nghỉ việc theo Nghị quyết 260/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh còn thấp.
- Nguồn kinh phí để thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
còn hạn chế, nguồn ngân sách Tỉnh chưa bảo đảm tốt, nên trong quá trình thực
hiện còn gặp nhiều khó khăn.
II. KIẾN NGHỊ
1. Đối với Quốc hội
Sau khi Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
giai đoạn 2019 - 2021, định hướng thực hiện giai đoạn 2022 - 2030, cần quy
định lộ trình cụ thể, rõ ràng để địa phương chủ động trong công tác chuẩn bị
(triển khai, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến, rà soát,…) để tạo điều kiện thuận
lợi cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đạt hiệu quả cao.
2. Đối với Chính phủ
Đề nghị Chính phủ ban hành chế độ, chính sách giải quyết, hỗ trợ hợp
tình, hợp lý đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi
dư không được sắp xếp, bố trí lại sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Để việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 2030 đạt kết quả cao, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sớm
ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để khi triển khai thực
hiện nhanh, tránh kéo dài sẽ gây tâm lý trong cán bộ, công chức làm ảnh hưởng
đến chất lượng, hiệu quả công việc của địa phương.
Kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, bổ sung xã Thường Lạc là xã biên giới
(vì khi sáp nhập xã Thường Thới Hậu B là xã biên giới).
3. Đối với Hội đồng nhân dân Tỉnh
Đề nghị Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ giải quyết chế
độ cho người hoạt động không chuyên trách dôi dư nghỉ việc (vì theo Nghị quyết
260/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh còn thấp).
4. Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh
Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh sớm triển khai đầu tư thi công tuyến
đường Trà Đư – Cây Da để kết nối (xã Thường Thới Hậu B cũ) và khu vực hành
chính xã Thường Lạc hiện nay, nhằm tạo điều kiện để Nhân dân đến trung tâm
xã thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đây cũng là tuyến đường có ý nghĩa
quan trọng giúp các lực lượng của Xã cơ động trong công tác đảm bảo an ninh
trật tự khu vực biên giới.

8

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hướng
dẫn thống nhất việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho lực lượng giáo viên, bởi vì
hiện nay cùng một xã, nhưng giáo viên khu vực xã Thường Thới Hậu cũ được
hưởng chế độ xã biên giới, còn xã Thường Lạc không được hưởng chế độ này
gây thắc mắc trong lực lượng giáo viên.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp
xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT/HĐND, UBND, BTTUBMTTQ Tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- UBND huyện Hồng Ngự;
- UBND xã Thường Lạc;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Các ĐBQH Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CTQH.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƢỞNG ĐOÀN

PHÓ TRƢỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU
QUỐC HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP

Trần Văn Sáu

