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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến thành viên UBND tỉnh đối với các nội dung  

“Thông qua đề án thành lập thị trấn Trung Phước” và  

“Thông qua nội dung đổi tên các thôn thuộc xã Tam Ngọc,  

thành phố Tam Kỳ” trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X 

 

Thực hiện Công văn số 7532/UBND-TH ngày 25/10/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh khóa X tại các kỳ họp tổ chức tháng 11 và tháng 12/2021;  

Sở Nội vụ đã lấy ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh về nội dung hồ 

sơ, đề án, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh đối với các nội dung được giao; kết quả tổng hợp ý kiến như sau: 

1. Đối với nội dung “Thông qua đề án thành lập thị trấn Trung Phước, 

huyện Nông Sơn”: 

Tổng số phiếu đã gửi lấy ý kiến: 25 phiếu; 

Số phiếu thu về: 18 phiếu; 

Số phiếu không nhận được phản hồi: 07 phiếu; 

Số phiếu đồng ý thông qua: 18 phiếu. 

2. Đối với nội dung “Thông qua nội dung đổi tên thôn thuộc xã Tam 

Ngọc, thành phố Tam Kỳ”: 

Tổng số phiếu đã gửi lấy ý kiến: 25 phiếu; 

Số phiếu thu về: 18 phiếu; 

Số phiếu không nhận được phản hồi: 07 phiếu; 

Số phiếu đồng ý thông qua: 18 phiếu. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên UBND tỉnh đối 

với hai nội dung “Thông qua đề án thành lập thị trấn Trung Phước” và “Thông 

qua nội dung đổi tên các thôn thuộc xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ” trình kỳ 

họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X của Sở Nội vụ kính gửi UBND tỉnh Quảng Nam. 

Kính báo cáo./. 

(Bảng tổng hợp ý kiến của các thành viên UBND tỉnh  

gửi kèm theo Báo cáo) 
 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, XDCQ. 
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Trần Thị Kim Hoa 
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