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UY BAN NHAN DAN
TiNH GIA LAI
S&M66 /TTr-UBND

CQNG HOA XA 1101 CHU NGH!A VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hanh phüc
Gia Lai, ngày '15 tháng ' nám 2019

T( TR!NH
V vic t chfrc kr hQp bt thu'bng d thông qua -D an sp xp, sap nhp dan
v hãnh chinh cap xA chira dt 50% cã 2 tiêu chuân v din tich tçr nhiên và
quy mô dan s trén dja bàn tinh giai doan 2019-2021

KInh gi.'ri: Thu?iing trrc H0i dng nhân dan tinh.
Can cir Luât T chirc chInh quyn da phuang nàm 2015;
Can cr Nghj quy& s6 653/2019/UBTVQFII4 ngày 12/3/2019 cüa Uy ban
Ththng viii Quôc h0i ye vic sAp xêp các dan VI hAnh chInh cAp huyn, cap xA
trong giai doan 2019 - 2021;
CAn ctr Nghj quyt S6 32//NQ-CP ngày 14/5/2019 cüa ChInh phü Ban hành
Ké hoch thirc hin sAp xép các dan vj hành chInh cAp huyn, cap xA trong giai
doan 2019 - 2021;
CAn cr Nghj djnh s6 54/201 8/ND-CP ngày 16/4/2018 cüa ChInh phü huâng
dn vic lay kiên cCr tn vC thành lop, giãi the, nhp, chia. diêu chinh dja giâi dan
vjhànhchInh;
Trin khai Cong vAn s6 3574/BNV-CQDP ngAy 06/8/2019 cüa Bô N0i viii v
vic thông nhât vâi Phixang an tong the sAp xêp các dan vj hành chInh cAp huyn,
cAp xA ccia tinh Gia Lai trong giai doan 2019-2021;
D dam bào cong tác sp xp, sAp nhãp don vj hành chInh cp xã & tinh theo
quy djnh; UBND tinh kInh trinh Thuôrng trçrc 1-101 dOng nhAn dAn tinh xem xét,
quyet dlnh to chcrc k' hop bat thithng dC thông qua DC an sAp xêp, sap nhp don vj
hành chInh cAp xA chxa dat 50% cA 2 tiCu chuAn ye din tIch tir nhiên và quy mô
dan sO trCn dja ban tinh giai doin 2019-2021.
(D4r kiln các dia p/i1r0ng, s6 nganh së hoàn chinh t/iñ tyc trinh UBND tin/i
trzthc ngày 05/9/2019)

KInh trInh Thu&ng trirc H0i d6ng nhAn dAn tinh xem xét, quyt djnh./4 -'
Noi nhin:
- Nhu trên;
- Ban ThLrng v11 Tiiih iy (báo cáo);
- Thumg trrc Tinh Uy (báo cáo);
Chü tich, các PCT LJBND tinh;
- S, Ni vi;
- CVP, các PCVP UBND tinh;
-Ltru:VT,NC,KTFH.

TM. UY BAN NI-IAN DAN
ci-iU 'rICH

