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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước,

huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện 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; Công văn số 375-CV/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ cho chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông 
Sơn, tỉnh Quảng Nam; đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn đã hoàn thành 
việc lập các hồ sơ, thủ tục đề nghị thành lập thị trấn theo đúng quy định hiện hành. 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện 
Nông Sơn, kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án, cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn:
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 17/5/2011 của Tỉnh ủy về 

phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020: xây dựng 
trung tâm huyện lỵ Nông Sơn trở thành thị trấn trước năm 2020. Trong những năm 
qua, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, cùng với sự hỗ trợ tích cực của Trung ương, 
tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Nông Sơn đã quyết liệt triển khai nhiều 
giải pháp đồng bộ, tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển toàn diện theo định 
hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung đô thị, đến nay hệ 
thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng cơ bản đồng 
bộ, diện mạo đô thị hình thành rõ nét, chất lượng cuộc sống Nhân dân nâng cao một 
bước, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, nhiều công 
trình công cộng, nhà ở có kiến trúc đẹp được đầu tư xây dựng, ... đã đạt đô thị loại V 
theo quy định.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng 
nhanh trong những năm qua đã có tác động rất lớn đến đời sống cũng như sinh 
hoạt của người dân trên địa bàn xã Quế Trung. Quan hệ sản xuất, giao dịch của 
người dân chuyển sang môi trường đô thị, hiện đại hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng 
nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn trong quản lý kinh tế, quản lý quy hoạch xây dựng 
kiến trúc, quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý dân cư, phòng chống các tệ 
nạn xã hội, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường do bộ máy 
quản lý hành chính nhà nước theo quy định vẫn được tổ chức theo mô hình chính 
quyền nông thôn. Mặt khác, theo Quy hoạch chung đô thị Trung Phước được phê 
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duyệt tại Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh đã 
định hướng quy hoạch phát triển đô thị Trung Phước (xã Quế Trung) là thị trấn 
huyện lỵ huyện Nông Sơn. Vì vậy việc thành lập thị trấn Trung Phước trên cơ sở 
toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quế Trung là yêu cầu cấp bách và cần 
thiết, làm cơ sở tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy 
chính quyền đô thị, nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý hành chính nhà 
nước trên địa bàn, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội trong khu vực, phù hợp với quy hoạch chung đô thị Trung Phước đã được 
phê duyệt, đồng thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân địa phương.

2. Tiêu chuẩn thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn:
2.1. Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số 
Theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 

25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  thì tiêu chuẩn quy mô dân số của thị 
trấn từ 8.000 người trở lên (quy mô dân số được xác định gồm dân số thống kê 
thường trú và dân số tạm trú đã được quy đổi).

Năm 2020, dân số toàn xã Quế Trung (kể cả dân số quy đổi): 10.838 người, đạt 
yêu cầu của tiêu chuẩn, trong đó:

+ Dân số thường trú theo số liệu thống kê năm 2020: 8.530 người. 
+ Dân số tạm trú được tính quy đổi: 2.308 người, được tính quy đổi từ số 

lượt người đến làm việc, tham quan, du lịch, khám chữa bệnh lưu trú trên địa bàn 
xã.

Vậy xã Quế Trung đạt tiêu chuẩn về tiêu chí quy mô dân số theo quy định 
tại Điều 9 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

2.2. Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên từ 14 km2 trở lên
Theo Điều 9 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: tiêu chuẩn diện tích tự nhiên của thị trấn 
từ 14 km2 người trở lên.

Theo thống kê, diện tích tự nhiên của xã Quế Trung: 49,23 km2.
Vậy xã Quế Trung đạt tiêu chuẩn về tiêu chí quy mô diện tích của thị trấn.
2.3. Tiêu chuẩn 3: Đã được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại 

IV hoặc loại V  
Đô thị Trung Phước (xã Quế Trung) đã được UBND tỉnh Quảng Nam công 

nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V tại Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 
25/10/2017.

2.4. Tiêu chuẩn 4: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội   
* Theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1211/ 

2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 thì 
đối với thị trấn không đánh giá 03 tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người năm 
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so với cả nước; mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất; tỷ trọng công 
nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Chỉ đánh giá các tiêu chí: cân 
đối thu - chi ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp.

2.4.1. Cân đối thu chi ngân sách:
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2020: 33,68 tỷ đồng; 
- Tổng chi ngân sách năm 2020: 25,41 tỷ đồng; 
- Cân đối thu, chi ngân sách: dư;
Yêu cầu đối với tiêu chuẩn của thị trấn cân đối thu, chi ngân sách: Đủ. Đánh 

giá: Đạt 
Vậy xã Quế Trung đạt tiêu chuẩn về cân đối thu, chi ngân sách.
2.4.2. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất:
Theo quy định tại Phụ lục 1 tiêu chuẩn cơ cấu trình độ phát triển kinh tế - 

xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tỷ lệ hộ nghèo đạt bình quân chung của huyện.

- Theo số liệu thống kê tỷ lệ hộ nghèo của xã Quế Trung năm 2018: 9,07%, 
năm 2019: 8,0% và năm 2020: 7,07%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm 2018 - 
2020 của xã Quế Trung: 8,05%.

- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm 2018 - 2020 của huyện Nông Sơn: 
10,78%.

Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2018-2020 của xã Quế Trung 
thấp hơn so với bình quân chung của huyện Nông Sơn là: 2,73%. Yêu cầu đối với 
tiêu chuẩn của thị trấn tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất tối thiểu đạt bình 
quân của huyện. Xã Quế Trung đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ hộ nghèo.

2.4.3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:
Theo quy định tại Phụ lục 1 tiêu chuẩn cơ cấu trình độ phát triển kinh tế - 

xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì tiêu chuẩn tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 
của thị trấn là 65%.

Năm 2020, số lao động phi nông nghiệp trên địa bàn xã Quế Trung: 
3.779/5.741 người (tỷ lệ 65,82%), là tổng số lao động làm việc trong các ngành 
kinh tế quốc dân như: tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, khai thác lâm nghiệp, giao 
thông vận tải, bưu điện, thương nghiệp, cung ứng vật tư, dịch vụ công cộng, du 
lịch, khoa học, giáo dục (học sinh, sinh viên không tính trong lực lượng lao động), 
văn hoá, nghệ thuật, y tế, bảo hiểm, thể thao, tài chính, tín dụng, ngân hàng, quản 
lý nhà nước,... và lao động khác không thuộc ngành sản xuất nông nghiệp, ngư 
nghiệp. 

Đánh giá: Đạt.
Căn cứ kết quả đánh giá 04 tiêu chuẩn thành lập thị trấn theo quy định tại 
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Điều 9 của 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 thì hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và đô thị trên địa bàn xã Quế 
Trung, huyện Nông Sơn đủ tiêu chuẩn để thành lập thị trấn. 

3. Về phương án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn:
3.1. Phương án thành lập:
Thành lập thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn trên cơ sở toàn bộ  

diện tích tự nhiên và dân số của xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 
(với tổng diện tích đất tự nhiên: 49,23 km2 và dân số: 10.838 người).

Thị trấn Trung Phước có vị trí địa lý như sau:
- Phía Đông và Đông Nam giáp xã Sơn Viên và xã Quế Lộc; 
- Phía Tây giáp xã Quế Ninh và xã Phước Ninh; 
- Phía Nam và Tây Nam giáp xã Quế Lộc và xã Quế Ninh; 
- Phía Bắc và Đông Bắc giáp xã Đại Thạnh thuộc huyện Đại lộc và xã Duy 

Phú, xã Duy Thu thuộc huyện Duy Xuyên.
Sau khi thành lập sẽ chuyển 09 thôn thành 09 tổ dân phố theo quy định, cụ 

thể:
- Tổ dân phố Trung Nam: tổng diện tích 833,03 ha, tổng số hộ: 287 hộ;
- Tổ dân phố Trung Phước 1: tổng diện tích 55,71 ha, tổng số hộ: 380 hộ;
- Tổ dân phố Trung Phước 2: tổng diện tích 430,16 ha, tổng số hộ: 333 hộ;
- Tổ dân phố Phước Viên: tổng diện tích 590,15 ha, tổng số hộ: 408 hộ;
- Tổ dân phố Trung Hạ: tổng diện tích 401,27 ha, tổng số hộ: 447 hộ;
- Tổ dân phố Trung Thượng: tổng diện tích 211,25 ha, tổng số hộ: 242 hộ;
- Tổ dân phố Nông Sơn: tổng diện tích 925,95 ha, tổng số hộ: 230 hộ;
- Tổ dân phố Đại Bình: tổng diện tích 765,62 ha, tổng số hộ: 345 hộ;
- Tổ dân phố Trung An: tổng diện tích 710,41 ha, tổng số hộ: 172 hộ;
Sau khi thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn có 05 xã và 01 thị 

trấn, gồm: thị trấn Trung Phước, xã Ninh Phước, xã Phước Ninh, xã Quế Lâm, xã 
Quế Lộc, xã Sơn Viên (không tăng thêm đơn vị hành chính).

3.2. Tên gọi: 
Việc đặt tên thị trấn Trung Phước là do địa danh “Trung Phước” đã có tên 

trong lịch sử từ lâu đời (từ thời phong kiến dưới triều Tây Sơn) và đi vào tiềm 
thức của mỗi người dân trong vùng và được Nhân dân khắp mọi miền đều biết 
đến. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Trung Phước - Nông 
Sơn là căn cứ địa cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng, ghi dấu một thời 
oanh liệt của bao thế hệ cách mạng anh hùng đã lập nên nhiều chiến công vang 
dội. Mặc dù thị trấn Trung Phước chưa được thành lập nhưng nhiều người dân nơi 
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đây vẫn xem và gọi nơi đây là thị trấn Trung Phước của huyện Nông Sơn từ khi 
mới thành lập trung tâm huyện lỵ Nông Sơn. Vì vậy, đã được Nhân dân đồng tình 
với việc đặt tên thị trấn là Trung Phước.

3.3. Trụ sở làm việc: 
Thị trấn Trung Phước sử dụng trụ sở làm việc hiện nay của xã Quế Trung, 

đặt tại thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.
Đối chiếu các tiêu chí xã Quế Trung với tiêu chuẩn thành lập thị trấn quy 

định tại Nghị quyết số 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, xã Quế Trung (đô thị Trung Phước) đạt tiêu chuẩn của các tiêu chí 
theo quy định.  

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Đề án thành thị 
trấn Trung Phước để UBND tỉnh có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết 
định./.
(kèm theo Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng 

Nam; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các tài liệu có liên quan)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Sở Nội vụ;
- Huyện uỷ, UBND huyện Nông Sơn;
- Lưu: VT, TH, NC (Ba).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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