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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:         /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Quảng Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT  

Về thông qua Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại 

đơn vị hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; 

Xét Tờ trình số 6147/TTr-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thông qua Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra 

số… /BC-HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2021 như sau: 

1. Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số thị trấn Tân An (diện 

tích: 6,03 km2, dân số: 3.776 người) và 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; có 06 

khối phố gồm: An Đông, An Tây, An Nam, Bình An, Bình Hòa, Phước Sơn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-32-nq-cp-2019-ke-hoach-thuc-hien-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-414114.aspx
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2. Địa giới hành chính thị trấn Tân Bình như sau: 

Phía Đông giáp xã Quế Thọ và xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức. 

Phía Tây giáp xã Sông Trà và xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức. 

Phía Nam giáp các xã: Thăng Phước, Quế Lưu và Phước Trà, huyện Hiệp Đức. 

Phía Bắc giáp xã Hiệp Thuận và xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 

3. Sau khi sắp xếp, huyện Hiệp Đức có 11 đơn vị hành chính cấp xã 

gồm: Thị trấn Tân Bình, xã Bình Lâm, xã Quế Thọ, xã Hiệp Thuận, xã Hiệp 

Hòa, xã Thăng Phước, xã Bình Sơn, xã Quế Lưu, xã Sông Trà, xã Phước Trà 

và xã Phước Gia (giảm 01 đơn vị hành chính). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền 

quyết định. 

2. Trong thời gian trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức chỉ đạo địa phương 

có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

được giao; đồng thời chuẩn bị những nội dung công việc liên quan đến việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để đảm bảo đơn vị mới thành lập hoạt động 

ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. 

 

 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX thông qua 

tại kỳ họp thứ 12, ngày 18 tháng 10 năm 2019./. 

 

Nơi nhận:                                         CHỦ TỊCH 

- UBTVQH;   

- Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- UBND tỉnh;  

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                    Phan Việt Cường 

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                           

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, TH (Minh). 
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