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NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông
tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Xét Tờ trình số 6927/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố
thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số
113/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sắp xếp, tổ chức lại 1.003 thôn, tổ dân phố để thành lập 515 thôn, tổ
dân phố; đổi tên 62 thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện,
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, trên địa bàn tỉnh có 1.240 thôn, tổ dân phố.
(Đính kèm 18 phụ lục thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố, khối phố, khu
phố…đối với 18 đơn vị hành chính cấp huyện).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp tên gọi thôn, tổ dân phố
chưa phù hợp với bản sắc văn hóa, truyền thống gắn với quá trình hình thành cộng
đồng dân cư thì giao Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy
trình luật định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đổi tên.
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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.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp
thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./
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