
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH AN GIANG 

            
Số: 173 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  10  tháng  4  năm 2019 

             
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và 
Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 
 
 

 
Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ban 

chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp 
xã; 

Căn cứ 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 cấp 
huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Nghị 
quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 

37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành; bảo đảm sự 
đồng thuận của nhân dân, dư luận xã hội trong thực hiện sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. 

2. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các Sở, ban ngành, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu 
tổng quát và mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2021 của Nghị quyết số 37-NQ/TW 
của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội.  

3. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân cấp huyện căn cứ Nghị quyết số 37-
NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công 
hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
trong giai đoạn 2019 - 2021. 
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II. NỘI DUNG  
1. Triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của 

Ban chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và 
cấp xã; 

2. Triển khai 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 
cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; 

3. Triển khai dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành Kế 
hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 
2021; 

4. Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về 
việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 
2021 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 
1. Dự kiến thực hiện: Trong tháng 4/2019  
2. Địa điểm: tại Hội trường Sở Nội vụ 
IV. SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN  
1. Số lượng: dự kiến khoảng 120 đại biểu. 
2. Thành phần tham dự, bao gồm: 
* Chủ trì Hội nghị 
- Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang. 
* Cấp tỉnh: Mời đại diện lãnh đạo:  
- Văn phòng Tỉnh ủy;  Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Cục Thống kê; Sở Tư pháp; Sở Tài 
chính; Sở Xây dựng; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh.  

* Cấp huyện: Mời đại diện lãnh đạo:  
- Cấp ủy;  Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

huyện; 
- Phòng Nội vụ; phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài chính – Kế 

hoạch và Phòng Tư pháp. 
* Cơ quan thông tấn, báo chí: 
- Đại diện Báo An Giang; 
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- Đại diện Đài phát thanh truyền hình An Giang; 
- Đại diện Thông tấn xã Việt Nam phân xã An Giang. 
V. KINH PHÍ  
Kinh phí tổ chức hội nghị được sử dụng từ nguồn kinh phí Địa giới hành 

chính năm 2019 do Sở Nội vụ quản lý; và thanh, quyết toán theo quy định tại 
Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế 
độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai 

Kế hoạch, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của đại biểu tham dự; theo dõi và 
kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện. 

2. Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ và công chức tham dự Hội nghị đầy đủ 
và đúng thành phần; xây dựng, điều chỉnh các Đề án, kế hoạch của đơn vị phù 
hợp với quy định mới và tổ chức thực hiện đạt kết quả. 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 37-
NQ/TW của Bộ Chính trị  và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp 
xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có 
liên quan phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch./. 

 
 Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (bc); 
- Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng; 
- Các sở, ban ngành; 
- Công an tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Cục Thống kê tỉnh; 
- Đài PTTH AG; Báo An Giang; 
- TTX VN - phân xã An Giang; 
- TTcác Huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 
- TT.HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Bình  
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