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TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã  

trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2019 -2021 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX 

  

Ngày 02 và 03/10/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ 

họp lần thứ XI để thông qua một số nội dung, trong đó có Đề án sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Qua thảo luận của các đại biểu 

tại phiên họp; HĐND tỉnh chưa thống nhất thông qua phương án sắp xếp thị trấn 

Tân An và xã Quế Thọ như đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức và giao UBND 

huyện Hiệp Đức phối hợp với cơ quan liên quan ở tỉnh xây dựng lại phương án 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Hiệp 

Đức  tổ chức xây dựng lại Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện 

Hiệp Đức. Hiện nay, UBND huyện Hiệp Đức đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục và 

thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện. Trên cơ sở đề nghị của UBND 

huyện Hiệp Đức, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm 

quyền quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định, UBND tỉnh kính 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2019-2021.  

     (Chi tiết theo Đề án số  6146 /ĐA-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh) 

Kính trình HĐND tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, NC. 
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