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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đổi tên 

các thôn thuộc xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 8178/TTr-UBND ngày 17/11/2021 của UBND 
tỉnh về đề nghị đổi tên các thôn thuộc xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam; Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh như sau: 

1. Sự cần thiết
Qua 03 năm triển khai việc sắp xếp thôn theo Nghị quyết số 42/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, tổ chức bộ máy các thôn thuộc xã 
Tam Ngọc đã được kiện toàn, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và 
phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư. Theo nguyện vọng của cử tri thôn 
2, thôn 5  xã Tam Ngọc, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đổi tên thôn 2 thành 
thôn Hòa Lang, thôn 5 thành thôn Đồng Phú để phù hợp với địa danh, truyền 
thống lịch sử của địa phương và không làm thay đổi số lượng thôn, quy mô 
diện tích, dân số các thôn là cần thiết, phù hợp.

2. Hồ sơ, trình tự thủ tục
Qua thẩm tra, Ban nhận thấy quy trình, thủ tục đổi tên thôn thực hiện đảm 

bảo theo quy định hiện hành, kính trình HĐND tỉnh thống nhất thông qua. Đồng 
thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các các đơn vị, địa phương kiểm tra rà soát, 
thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tên thôn mới; tạo điều kiện thuận 
lợi cho Nhân dân trong thủ tục hành chính, tư pháp có liên quan sau khi đổi 
tên thôn.

Tuy nhiên qua xem xét, Ban nhận thấy từ khi cấp xã hoàn thành hồ sơ đến 
khi UBND tỉnh tổng hợp trình HĐND tỉnh khá lâu (tròn 01 năm). Ban đề nghị 
trường hợp có phát sinh nhu cầu đổi tên thôn, cơ quan chuyên môn cần rút ngắn 
thời gian thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ để kịp thời trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định. Bên cạnh đó, qua thông tin tiếp xúc cử tri, phản ánh của các vị đại 
biểu HĐND tỉnh, hiện nay một số địa phương khác cũng có nhu cầu đổi tên 
thôn. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát tổng hợp 
trình HĐND tỉnh.

3. Về dự thảo Nghị quyết
Ban Pháp chế 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 đổi tên các thôn 
thuộc xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, 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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