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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị đổi tên các thôn thuộc xã Tam Ngọc, 

thành phố Tam Kỳ

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 14/9/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
việc lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; xã Tam Ngọc, thành phố 
Tam Kỳ đã tiến hành sắp xếp từ 07 thôn giảm xuống còn 05 thôn; gồm: thôn Ngọc 
Bích, thôn Thọ Tân và thôn Đồng Hành, thôn 2 và thôn 5. 

Sau 03 năm thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố, nhiều cử tri của thôn 2 và 
thôn 5, xã Tam Ngọc đề nghị sửa đổi tên gọi của thôn 2 và thôn 5 cho phù hợp 
với địa danh và truyền thống lịch sử lâu đời của địa phương. Sau khi nghiên cứu 
hồ sơ đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND 
tỉnh thông qua nội dung đổi tên các thôn thuộc xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, 
cụ thể như sau:

1. Đổi tên thôn 2, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ thành thôn Hòa 
Lang, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ:

Thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 
tỉnh, xã Tam Ngọc tiến hành sắp xếp, thành lập thôn 2 trên cơ sở hợp nhất toàn 
bộ diện tích, dân số của thôn Bình Hòa và thôn Trà Lang. Sau khi thành lập, thôn 
2 gồm có 13 tổ đoàn kết với tổng diện tích: 228,43ha, trong đó diện tích đất ở: 
20ha (tỷ lệ 8,75%), diện tích đất nông nghiệp: 119,9ha (tỷ lệ 52,5%); dân số: 497 
hộ dân với 1.859 nhân khẩu.

Về vị trí địa lý của thôn 2: Phía Đông giáp sông Tam Kỳ; phía Bắc giáp 
thôn Thọ Tân và thôn Ngọc Bích; phía Tây giáp Lữ đoàn 270, thôn 5 và thôn 
Ngọc Bích; phía Nam giáp: Sông Tam Kỳ và đường Cao tốc.

Qua 03 năm kể từ khi sáp nhập thôn, Nhân dân thôn 2 có ý kiến đề nghị đổi 
tên thôn thành thôn Hòa Lang để phù hợp với địa danh, truyền thống lịch sử của 
địa phương. 
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2. Đổi tên thôn 5, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ thành thôn Đồng 
Phú, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ:

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, 
xã Tam Ngọc tiến hành sắp xếp, thành lập thôn 5 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện 
tích, dân số của thôn Đồng Nghệ và thôn Phú Ninh. Sau khi thành lập, thôn 5 gồm 
có 9 tổ đoàn kết với tổng diện tích: 269,33ha, trong đó diện tích đất ở: 16,77ha (tỷ 
lệ 6,22%), diện tích đất nông nghiệp: 102,63ha (tỷ lệ 38,1%), diện tích đất lâm 
nghiệp 18,84ha (tỷ lệ 7%); dân số: 464 hộ dân với 1.527 nhân khẩu.

Về vị trí địa lý của thôn 5: Phía Đông giáp thôn 2 và sông Tam Kỳ; phía 
Bắc giáp thôn Đồng Hành và Lữ đoàn 270; phía Tây giáp xã Tam Đại, huyện Phú 
Ninh; phía Nam giáp: Hồ Phú Ninh.

Qua 03 năm kể từ khi sáp nhập thôn, Nhân dân thôn 5 đề nghị đổi tên thôn 
5 thành thôn Đồng Phú để phù hợp với địa danh, truyền thống lịch sử của địa 
phương.

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-
BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ 
chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 
06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 
động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; quy trình và hồ sơ đề 
nghị đổi tên 02 thôn thuộc xã Tam Ngọc được thực hiện theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành.

Việc đổi tên thôn không làm thay đổi số lượng thôn trên địa bàn xã Tam 
Ngọc và thành phố Tam Kỳ.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thống nhất thông qua việc đổi tên thôn 
2, xã Tam Ngọc thành thôn Hoà Lang và thôn 5, xã Tam Ngọc thành thôn Đồng 
Phú.

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 
định./.
        (kèm theo Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các tài liệu có liên quan)

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TH, NC (Ba).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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