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V/v triển khai thực hiện Đề án sắp
xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình
Thuận giai đoạn 2019 - 2021

Kính gửi:
- Các Ban Xây dưng Đảng thuộc Thành ủy;
- Măt trận và các đoàn thể thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- UBND các phường Đức Nghĩa, Phú Trinh,
Bình Hưng, Phú Thủy.
Thực hiện Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh
Bình Thuận về ban hành Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình Thuận giai
đoạn 2019 – 2021; theo đó, có 10 khu phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết sẽ
tiến hành quy trình, thủ tục sáp nhập thành 05 khu phố, cụ thể: Khu phố 1 và Khu
phố 2, Khu phố 3 và Khu phố 4 thuộc phường Đức Nghĩa; Khu phố 6 và Khu phố
7 thuộc phường Phú Trinh; Khu phố 6 và Khu phố 7 thuộc phường Bình Hưng;
Khu phố 8 và Khu phố 9 thuộc phường Phú Thủy.
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường có liên
quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. UBND các phường: Đức Nghĩa, Phú Trinh, Bình Hưng, Phú Thủy:
- Xây dựng Đề án sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn theo quy trình thực
hiện quy định tại Mục I, Phần VI, Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình
Thuận giai đoạn 2019 – 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 2480/QĐUBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận (đã gửi cho các phường liên
quan).
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp
tổ chức quán triệt, nhất quán trong nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và
nhân dân về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng, lợi ích của việc sắp xếp thôn,
khu phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân
dân hưởng ứng, tạo sự đồng thuận cao về phương án sáp nhập thôn, khu phố tại địa
phương.
- Có biện pháp để ổn định và đảm bảo tổ chức, hoạt động của các khu phố;
xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện bầu Trưởng khu phố và Phó Trưởng khu
phố theo quy định.
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện quản lý cơ sở hạ tầng
kinh tế - xã hội, hộ khẩu, đất đai,... theo quy định; đảm bảo kịp thời, hạn chế tối đa
những khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn.
- Rà soát, bố trí địa điểm các công trình phúc lợi công cộng ở các khu phố
sau khi sáp nhập.

2. Phòng Nội vụ thành phố:
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều
hành thực hiện chủ trương sắp xếp các khu phố trên địa bàn thành phố; tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương sắp xếp các khu phố.
- Tổng hợp và tham mưu UBND thành phố thẩm định Đề án chi tiết sáp nhập
các khu phố để gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh. Tham mưu tổ chức thực
hiện sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh.
- Kịp thời tham mưu UBND thành phố triển khai các quy định, chỉ đạo của
tỉnh liên quan đến sắp xếp thôn, khu phố.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
Căn cứ các quy định của Trung ương và hướng dẫn của Sở Tài chính, hướng
dẫn các đơn vị lập dự toán, bố trí kinh phí thực hiện sắp xếp thôn, khu phố.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Đài Truyền thanh Phan Thiết:
Tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và Trang Thông tin
điện tử thành phố để người dân hiểu rõ và thực hiện đúng chủ trương sắp xếp thôn,
khu phố của Trung ương và tỉnh, thành phố; hỗ trợ các phường Đức Nghĩa, Phú
Trinh, Bình Hưng, Phú Thủy trong công tác tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn các
khu phố sáp nhập.
5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc UBND thành phố:
- Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi các loại
giấy tờ có liên quan từ đơn vị cũ sang đơn vị mới sau sáp nhập.
- Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức trong đơn vị đang cư trú tại
địa bàn các khu phố trong diện sáp nhập để tạo sự hưởng ứng, đồng thuận cao về
phương án sáp nhập khu phố trên địa bàn thành phố.
6. Đề nghị các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố:
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên,
hội viên và nhân dân về chủ trương thực hiện sắp xếp lại các khu phố của thành
phố Phan Thiết.
- Hướng dẫn quy trình, thủ tục kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội liên
quan ở các khu phố sáp nhập.
- Tham gia thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội trong triển khai
thực hiện Đề án của tỉnh trên địa bàn thành phố.
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội
dung Công văn này./.
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