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NGHỊ QUYẾT  

Về thông qua Đề án thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn,  

tỉnh Quảng Nam 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; Thông tư 

số 02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP; 

Qua xem xét tờ trình số    /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập trấn 

Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; báo cáo thẩm tra của Ban pháp 

chế Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và ý 

kiến thảo luận tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1.  Thống nhất thông qua nội dung Đề án thành lập thị trấn Hương 

An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày     

tháng    năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 

Thành lập thị trấn Hương An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân 

số xã Hương An, huyện Quế Sơn (với tổng diện tích 11,17 km2 và dân số 8.267 

người). 

Thị trấn Hương An có vị trí địa lý như sau: 

- Phía Đông giáp xã Bình Giang, huyện Thăng Bình. 

- Phía Tây giáp xã Quế Cường, huyện Quế Sơn. 

- Phía Nam giáp xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình. 

- Phía Bắc giáp xã Quế Phú, huyện Quế Sơn và xã Duy Thành, huyện 

Duy Xuyên. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

2. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, HĐND tỉnh 

đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Quế Sơn và các Sở, ngành, đoàn thể chỉ đạo 

địa phương có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - 

quốc phòng được giao; đồng thời chuẩn bị những vấn đề liên quan đến việc 

thành lập thị trấn để đảm bảo hoạt động của thị trấn ngay sau khi có quyết định 

của cấp có thẩm quyền. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày …. tháng 10 năm 2019 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ 

họp thứ 11 thông qua ngày    /9/2019. 
 

 

 
 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng; 

- TT.TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


