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Số:             /BC-HĐND Quảng Nam, ngày        tháng        năm 2021

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết 

thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 8173/TTr-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh 
kèm theo đề án, dự thảo Nghị quyết đề nghị thành lập thị trấn Trung Phước, huyện 
Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; đối chiếu các tiêu chuẩn quy định hiện hành. Ban 
Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh như sau: 

1. Sự cần thiết 
Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mức độ đô thị hóa trên địa 

bàn, việc thành lập thị trấn Trung Phước trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân 
số, địa giới hành chính của xã Quế Trung, huyện Nông Sơn là cần thiết, phù hợp 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển đô thị trên địa 
bàn tỉnh1. 

2. Đánh giá về các tiêu chí, tiêu chuẩn 
Qua xem xét, đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn thành lập thị trấn theo 

quy định tại Điều 9 của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Quế Trung đã đạt 4/4 tiêu chí về quy mô dân số, 
diện tích tự nhiên, phân loại đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo tiêu chuẩn để thành lập thị trấn.

3. Hồ sơ, trình tự thủ tục
Hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2015, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Kiến nghị
Sau khi được HĐND tỉnh thông qua đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, 

thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương một số nội dung sau:

- Quan tâm, tạo điều kiện khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương; đồng 
thời, tăng cường hỗ trợ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, nhất là hạ 

1 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;

Nghị quyết 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 
đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp  về phát triển các vùng kinh tế đối với khu vực trung du, miền núi: Thành lập thị trấn ở 
03 huyện: Nam Trà My, Tây Giang, Nông Sơn.



tầng giao thông, cảnh quan đô thị, hạ tầng phục vụ phát triển thương mại - dịch vụ, 
công trình văn hóa, các vấn đề liên quan xử lý rác thải, nước thải và đảm bảo an 
ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục có cơ chế hỗ trợ đầu tư 
hoàn thiện hạ tầng các đô thị mới thành lập theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND 
tỉnh.

- Tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ công chức để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục 
chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan sau khi thành lập thị trấn.

5. Về dự thảo Nghị quyết
Ban cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Tờ trình kèm theo đề án và 

dự thảo Nghị quyết thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng 
Nam. Kính trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, CTHĐ (Trân).

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

[daky]
Hà Đức Tiến
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