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ĐỀ ÁN  

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

 tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021 
 

 

Phần I 

CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

 

I. CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015. 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.  

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

- Nghị quyết 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục 

cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu quả. 

- Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn 2019-2021. 

- 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. 

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị. 

- Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai 

đoạn 2019-2021. 

- Công văn số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện 

trong giai đoạn 2019-2021. 
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II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Từ sau khi thành lập huyện (năm 1986), ĐVHC cấp xã ở huyện Hiệp Đức, 

tỉnh Quảng Nam chủ yếu được chia tách, thành lập mới, phù hợp với yêu cầu 

của giai đoạn lịch sử và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến 

nay, huyện Hiệp Đức có 12 đơn vị hành chính cấp xã (11 xã, 01 thị trấn). Đối 

chiếu 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, huyện Hiệp Đức 02 đơn vị hành chính cấp xã không đạt cả 

hai tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên gồm thị trấn Tân An và xã 

Quế Bình. 

Cùng với kết quả đạt được, việc chia, thành lập các ĐVHC cấp xã và thực 

trạng quy mô ĐVHC trên địa bàn huyện hiện nay đã nảy sinh những bất cập, hạn 

chế như: số lượng ĐVHC nhiều nhưng quy mô nhỏ, không gian phát triển bị thu 

hẹp, dẫn đến gặp khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội; phân tán nguồn lực trong đầu tư phát triển;tổ 

chức bộ máy, biên chế cồng kềnh; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ 

máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng,... Vì vậy, sắp 

xếp ĐVHC cấp xã, nhất là sắp xếp những nơi chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn là 

cần thiết, nhằm góp phần giảm quy mô ĐVHC, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên 

chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu 

quả đầu tư kinh tế - xã hội. 

III. HIỆN TRẠNG CÁC ĐVHC CẤP XÃ CỦA HUYỆN HIỆP ĐỨC 

THUỘC DIỆN SẮP XẾP TRONG GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 

1. Thị trấn Tân An 

- Thuộc khu vực miền núi; 

- Diện tích: 6,03 km2; Dân số trung bình: 3.776 người; 

- Giáp ranh địa giới với các ĐVHC liền kề: 

+ Phía Đông giáp xã Quế Thọ và xã Bình Sơn;  

+ Phía Tây giáp xã Quế Bình;  

+ Phía Nam giáp xã Quế Lưu và xã Thăng Phước;  

+ Phía Bắc giáp xã Quế Thọ và xã Hiệp Thuận. 

2. Xã Quế Bình   

-Thuộc khu vực miền núi; 

- Diện tích: 17,14 km2; Dân số trung bình: 2.473 người; 

- Giáp ranh địa giới với các ĐVHC liền kề: 

+ Phía Đông giáp xã Quế Lưu và thị trấn Tân An; 
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+ Phía Tây giáp xã Sông Trà và Phước Trà;  

+ Phía Nam giáp xã Quế Lưu và xã Phước Trà;  

+ Phía Bắc giáp xã Hiệp Thuận và xã Hiệp Hòa. 
 

Phần II 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC 
 

I. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN HIỆP ĐỨC 

1. Số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp 

Số ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp: 02 ĐVHC, do có 02 tiêu chuẩn về diện 

tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định, gồm: xã Quế Bình 

và thị trấn Tân An. 

2. Phương án cụ thể sắp xếp thị trấn Tân An và xã Quế Bình 

- Hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số thị trấn Tân An (diện tích: 6,03 km2, 

dân số: 3.776 người) với xã Quế Bình (diện tích: 17,14 km2; dân số: 2.473 

người) để thành lập thị trấn Tân Bình. Thị trấn Tân Bình có diện tích: 23,17 

km2, dân số: 6.249 người với 06 khối phố, gồm: An Đông, An Tây, An Nam, 

Bình An, Bình Hòa, Phước Sơn và có vị trí địa lý như sau: 

+ Phía Đông giáp với xã Quế Thọ và xã Quế Lưu; 

+ Phía Tây giáp xã Sông Trà và Phước Trà; 

+ Phía Nam giáp với xã Thăng Phước, xã Quế Lưu và xã Phước Trà; 

+ Phía Bắc giáp với xã Hiệp Thuận và xã Quế Thọ. 

- Cơ sở và lý do của việc hiện hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số thị trấn 

Tân An với xã Quế Bình để thành lập thị trấn Tân Bình: 

+ Đây là hai ĐVHC cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự 

nhiên và quy mô dân số nên phải thực hiện sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 

37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

+ Thị trấn Tân An và xã Quế Bình có vị trí địa lý liền kề nhau nên khi hợp 

nhất không làm phá vỡ đường địa giới hành chính, ít gây xáo trộn đến đời sống, 

sinh hoạt của người dân; có địa hình tương đối thuận lợi để quy hoạch, phát triển 

kinh tế - xã hội theo hướng đô thị, đồng thời đảm bảo giữ vững quốc phòng - an 

ninh. 

- Về tiêu chuẩn sau khi hợp nhất: Thị trấn Tân Bình có diện tích: 23,17 km2, 

dân số: 6.249 người, đạt tiêu chuẩn về diện tích và đạt 78,11% tiêu chuẩn về quy 

mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 1211. Sau khi thành lập, thị trấn Tân 

Bình chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số nhưng hiện nay huyện đang quy 

hoạch các khu dân cư, cụm công nghiệp trên địa bàn thị trấn nên trong thời gian 
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đến, quy mô dân số sẽ tăng lên (tăng cơ học), do đó đạt được tiêu chí về dân số 

là có tính khả thi. 

Sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã, huyện Hiệp Đức còn lại 11 ĐVHC cấp 

xã, gồm: Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Thăng Phước, Bình 

Sơn, Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà, Phước Gia và thị trấn Tân Bình. Giảm 

01 ĐVHC cấp xã so với hiện tại. 

II. SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ SAU KHI SẮP XẾP 

1. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp: 244 đơn vị hành 

chính cấp xã (trong đó có 25 phường, 12 thị trấn và 207 xã). 

2. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp: 241 đơn vị 

hành chính cấp xã (trong đó có 25 phường, 12 thị trấn và 204 xã). 

3. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm sau khi thực hiện sắp xếp: 03 

xã. 

Phần III 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐVHC 

CẤP XÃ 

1. Tác động về hoạt động quản lý nhà nước 

a) Tác động tích cực 

Sắp xếp ĐVHC cấp xã sẽ tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm chi 

ngân sách; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 

cơ sở; tạo sự bền vững trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

Thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực của xã hội; có điều kiện để  

đổi mới chế độ, chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và chế 

độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố. 

b) Tác động tiêu cực 

Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã sẽ làm thay đổi nội dung các giấy tờ của cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn. Do vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có lộ 

trình, kế hoạch để khắc phục hạn chế này. Đội ngũ cán bộ, công chức, người 

hoạt động không chuyên trách có sự sắp xếp, xáo trộn trong việc giải quyết công 

việc theo địa bàn mới. 

2. Tác động về kinh tế - xã hội 

a) Tác động tích cực 

- Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã tạo điều kiện để phát triển không gian 

lãnh thổ kéo theo sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dịch vụ của toàn huyện; 

giúp cho công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phù hợp 

với tình hình phát triển của địa phương. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tăng 
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nguồn lực phát triển. Năng suất lao động cao hơn do phát triển tập trung và 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 

- Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã làm giảm chi phí đầu tư vào xây dựng trụ 

sở, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa hàng năm. Tiết kiệm NSNN hàng năm phục 

vụ cho đầu tư phát triển. 

- Sau khi hợp nhất, thị trấn Tân Bình mới thành lập sẽ thúc đẩy quá trình 

giao lưu văn hóa, các phong tục tập quán tốt đẹp. 

- Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây 

dựng quy hoạch các công trình về vệ sinh môi trường như: hệ thống cống, rãnh 

thoát nước, khu xử lý rác thải, khu nghĩa trang tập trung,…giúp cho công tác 

quản lý về môi trường cấp xã ngày một tốt hơn.   

b) Tác động tiêu cực 

- Quá trình mở rộng quy mô ĐVHC cấp xã sẽ dẫn đến nhiều thách thức mới 

nảy sinh như: Tình trạng gia tăng dân số, lao động, giải quyết việc làm, chuyển 

dịch cơ cấu, thành phần dân cư; quản lý kiến trúc cảnh quan và môi trường; đảm 

bảo trật tự, an toàn, xã hội.  

- Dư thừa một số công trình đã đầu tư xây dựng trước đây, như: trụ sở làm 

việc, Nhà văn hóa, Trạm y tế,... dẫn đến dễ thất thoát tài sản công. 

3. Tác động tích cực về an ninh, quốc phòng  

a) Tác động tích cực 

Sắp xếp ĐVHC cấp xã làm tăng quy mô, nguồn lực, hiệu quả đầu tư kinh tế 

- xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường bảo đảm quốc phòng - an 

ninh. Đồng thời, việc sử dụng lực lượng công an chính quy của thị trấn sẽ góp 

phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; củng cố nền quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

b) Tác động tiêu cực 

Sau sắp xếp, quy mô quản lý hành chính được mở rộng, các hoạt động xã 

hội tại khu vực thường có xu hướng xáo trộn, phức tạp hơn so với trước khi hợp 

nhất. Từ đó, cần có sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị ở cơ sở để đảm bảo giữ 

vững quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đặc biệt, tập trung xây dựng tốt 

các lực lượng quản lý trật tự ở khu dân cư. 

4. Tác động về cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công  

a) Tác động tích cực 

- Đội ngũ cán bộ tinh gọn, chất lượng được nâng lên nên tác phong, lề lối 

làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. 

- Hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư nâng cấp, nhất là hệ thống máy 

tính, đường truyền internet, cổng thông tin điện tử, là cơ hội để tăng cường, phát 

huy sử dụng có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành 

chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường 
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mạng, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho Nhân dân, tăng tính minh 

bạch trong hoạt động của chính quyền cấp xã. 

b) Tác động tiêu cực 

- Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã sẽ làm tăng quy mô dân số nên khối lượng 

công việc về thủ tục hành chính, nhu cầu về dịch vụ công sẽ tăng mạnh. Trong khi 

đó, số lượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ phải giảm trong 05 năm để đảm bảo 

số lượng theo quy định.  

- Trụ sở làm việc có sự thay đổi sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã nên có 

những khó khăn nhất định khi công dân liên hệ công việc. 

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP 

CÁC ĐVHC CẤP XÃ 

1. Thuận lợi 

- Hệ thống văn bản chỉ đạo tương đối đầy đủ, là cơ sở pháp lý vững chắc để 

triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. 

- Các đơn vị hành chính cấp xã sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 liền kề 

về địa giới hành chính nên tương đối thuận lợi trong triển khai thực hiện. 

- Có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối 

hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã trong công tác tuyên 

truyền, vận động và triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã. 

2. Khó khăn 

- Việc tổ chức, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là vấn đề phức tạp, 

liên quan đến tất cả các mặt của đời sống xã hội ở địa phương, liên quan đến quá 

trình lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán,… Vì vậy, sẽ ảnh 

hưởng không nhỏ đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ và nhân dân. 

- Các ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp phải thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung 

giấy tờ tùy thân đối với các cá nhân, tổ chức; hướng dẫn việc thay đổi địa chỉ nơi ở, 

nơi làm việc, kinh doanh… của các cá nhân, tổ chức. 

- Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã gặp khó khăn do số lượng cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách dôi dư tương đối lớn. 

III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ 

CÁN BỘ VÀ GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÔI DƯ 

DO SẮP XẾP 

1. Về tổ chức bộ máy 

a) Về tổ chức Đảng bộ  

- Đảng bộ thị trấn Tân Bình được thành lập tương ứng với ĐVHC mới trên 

cơ sở nhập nguyên trạng số lượng đảng viên, chi bộ của Đảng bộ thị trấn Tân An 

và Đảng bộ xã Quế Bình.  
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- Việc kiện toàn tổ chức Đảng của ĐVHC mới thực hiện theo quy định của 

Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.  

b) Về tổ chức Hội đồng nhân dân 

- Đại biểu HĐND thị trấn Tân An và xã Quế Bình hợp thành đại biểu 

HĐND thị trấn Tân Bình và hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016-2021 theo 

Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.  

- Việc kiện toàn các chức danh của HĐND ở ĐVHC mới thực hiện theo 

quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

c) Về Ủy ban nhân dân  

UBND huyện chỉ định chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND 

lâm thời ở ĐVHC mới và hoạt động cho đến khi HĐND ở ĐVHC mới bầu các 

chức danh của UBND ở ĐVHC mới. 

d) Về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội 

quần chúng 

Thực hiện theo Điều lệ của từng tổ chức và các văn bản hướng dẫn liên 

quan của cấp có thẩm quyền. 

e) Đối với Công an thị trấn 

Đề nghị Công an tỉnh thành lập Công an thị trấn Tân Bình trên cơ sở lực 

lượng Công an thị trấn Tân An (Công an chính quy) hiện nay. 

f) Đối với các trường học 

Ổn định mạng lưới trường, lớp như hiện nay để không ảnh hưởng đến việc 

duy chuyển của học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học, sử dụng hợp lý, tiết 

kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của các trường học. 

g) Đối với Trạm y tế 

Đề nghị Sở Y tế hợp nhất nguyên trạng Trạm y tế thị trấn Tân An và Trạm 

y tế xã Quế Bình nhưng trước mắt vẫn duy trì khám, chữa bệnh tại các vị trí hiện 

nay. Đồng thời, có phương án sắp xếp đội ngũ viên chức y tế, viên chức dân số ở 

ĐVHC mới thành lập phù hợp. 

2. Phương án bố trí cán bộ 

a) Bố trí cán bộ, công chức 

- Tổng số CBCC ở các ĐVHC sắp xếp là 41 người, sau khi sắp xếp sẽ tiến 

hành rà soát, đánh giá và phân loại ĐVHC mới thành lập, trên cơ sở đó bố trí đội 

ngũ CBCC phù hợp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định đối với cán bộ, công chức cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố. Riêng đối với số lượng CBCC cấp xã bố trí nhiều hơn 

quy định sẽ có giải pháp từ nay đến năm 2025 sẽ sắp xếp đúng với số lượng quy 

định, như sau: 
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+ Điều động đến các ĐVHC cấp xã khác còn thiếu;  

+ Chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức, viên chức huyện nếu 

đủ điều kiện; 

+ Vận động nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chế độ chính sách dôi dư theo 

quy định; 

+ Giải quyết thôi việc đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy 

định. 

b) Bố trí người hoạt động không chuyên trách 

Tổng số người hoạt động KCT ở các ĐVHC sắp xếp là 30 người, sau khi 

sắp xếp sẽ tiến hành rà soát, đánh giá và phân loại ĐVHC mới thành lập, trên cơ 

sở đó bố trí số lượng người hoạt động KCT phù hợp theo Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.  

3. Phương án bố trí trụ sở làm việc 

Trước mắt sử dụng toàn bộ trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của xã Quế 

Bình hiện nay để làm trụ sở làm việc của thị trấn Tân Bình. Trong thời gian tới, 

sẽ tiến hành khảo sát, xem xét bố trí trụ sở cho phù hợp. 
 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

TRONG VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai  

thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

1.1. Sở Nội vụ - Cơ quan chủ trì xây dựng Đề án: Tham mưu xây dựng Đề 

án và quy trình thực hiện sắp xếp các đơn vị thành chính cấp xã; tham mưu việc 

tổ chức thực hiện Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu, chỉ đạo công tác tuyên 

truyền trước, trong và sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tạo sự 

thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, ý 

nghĩa của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. 

1.3. Sở Tài chính: Tham mưu phê duyệt kinh phí liên quan đến sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã; hướng dẫn nội dung bàn giao, quản lý tài sản, tài chính sau khi 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị  

hành chính cấp xã. 

1.4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đảm bảo an ninh chính trị,  

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp 

xếp. 

1.5. Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức:  

Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và Nghị quyết của  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 
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1.6. Các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan: Hướng dẫn UBND huyện 

Hiệp Đức tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính 

mới hình thành sau sắp xếp 

2.1. Đảng ủy thị trấn Tân Bình: 

Chỉ đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tổ chức đóng trên địa 

bàn ổn định tổ chức, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt 

việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền.  

Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2.2. UBND thị trấn Tân Bình: 

Thực hiện việc phân loại đơn vị hành chính theo quy định của pháp luật. 

Tập trung thực hiện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy; bố trí, sắp xếp cán bộ, 

công chức; phân công công chức chuyên môn đảm bảo thực hiện hoàn thành các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao; xây dựng danh mục vị trí việc 

làm theo Đề án này và chỉ đạo của cấp trên. 

Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu; trụ làm việc, cơ 

sở hạ tầng, trang thiết bị; các tài sản, tài chính khác có liên quan.  

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị 

hành chính sau khi sắp xếp; chuyển đổi các loại giấy tờ đối với các cá nhân,  

tổ chức theo thẩm quyền. 

Trên đây là Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp 

Đức tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021./. 

Nơi nhận: 
- Chính phủ (báo cáo); 

- Bộ Nội vụ (báo cáo); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh;   
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- CPVP; các phòng chuyên viên; 

- Lưu: VT, NC. 
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