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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về phương án sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2021 

  

Qua xem xét Tờ trình số 6147/TTr-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh 

(kèm theo Đề án và dự thảo Nghị quyết) về thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2019-2021; Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. Về Tờ trình 

Tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 về phương 

án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, UBND tỉnh 

kịp thời chỉ đạo huyện Hiệp Đức hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã đảm bảo tuân thủ chủ trương của Bộ Chính trị, quy định của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ1. 

Qua thẩm tra Ban Pháp chế nhận thấy, mặc dù quỹ thời gian hoàn thiện 

phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức không 

nhiều, nhưng đã cơ bản đảm bảo về quy trình, thủ tục và nhận được sự đồng 

thuận của cử tri. Việc hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số thị trấn Tân An với xã 

Quế Bình (02 đơn vị hành chính chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và quy mô 

dân số) để thành lập 01 đơn vị hành chính mới là phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính, đảm bảo yêu cầu quản 

lý, điều hành, tập trung nguồn lực của nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - 

xã hội; đồng thời gắn với việc tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. Đơn vị hành chính mới đạt tiêu chuẩn về diện tích (23,17 

km2/14 km2) và đạt 78,11% tiêu chuẩn về quy mô dân số (6.249 người/8.000 

người) đảm bảo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết  653/2019/UBTVQH14 

ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội2; sau sắp xếp huyện Hiệp Đức 

giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã. Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất 

và đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

                                           
1 Nghị quyết 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 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 

của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Công văn số 

8626/VPCP-NC ngày 25/ 9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 

2019 -2021. 
2 Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết  653/2019/UBTVQH14: “Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì các đơn vị hành 

chính được sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, 

trừ trường hợp nhập từ 03 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên hoăc̣ nhập 02 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do có yếu tố đăc̣ thù mà 

không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề.” 
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Về tên gọi đơn vị hành chính mới: Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị là thị 

trấn Tân Bình trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện Hiệp Đức; tuy nhiên, Nghị 

quyết của HĐND thị trấn Tân An đề nghị tên gọi là thị trấn Tân An, Nghị quyết 

của HĐND xã Quế Bình đề nghị tên gọi là thị trấn Hiệp Đức. Do vậy, để bảm bảo 

sự đồng thuận cao, đề nghị UBND tỉnh phân tích làm rõ thêm vấn đề này. 

Việc thành lập đơn vị hành chính mới trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị hành 

chính cấp xã sẽ phát sinh một số khó khăn ban đầu nhất định, nhất là những việc 

thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước như: điều chỉnh, bổ sung các 

loại giấy tờ của công dân; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách,... Do vậy, để sớm hoạt động ổn định, hiệu quả sau sắp 

xếp, Ban đề nghị một số nội dung sau: 

1. Đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hiệp Đức tăng cường công tác tuyên 

truyền, giải thích, vận động người dân tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội, đáp ứng yêu cầu của chính quyền đô thị. Chỉ đạo xây dựng phương án quy 

hoạch đô thị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính mới 

phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện đồng bộ kết 

cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị loại V, nhất là hạ 

tầng giao thông, cấp thoát nước, cảnh quan đô thị, thương mại - dịch vụ, văn hóa, 

môi trường,… Kiểm tra rà soát hoàn thiện bộ thủ tục hành chính liên quan đến 

đơn vị hành chính mới; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện 

các thủ tục hành chính. Không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi 

giấy tờ do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 

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

2. Diện tích, quy mô dân số, số lượng khối phố trực thuộc đơn vị hành 

chính mới sau hợp nhất tăng so với trước, tạo áp lực trong công tác quản lý nhà 

nước và cung cấp các dịch vụ công. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã đều phải giảm. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp 

cần kịp thời chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp; có 

phương án quản lý hành chính nhà nước hiệu quả, đảm bảo hoạt động ổn định 

trên địa bàn; xây dựng phương án sử dụng hợp lý các trường học, trạm y tế, trụ sở 

làm việc... Đồng thời, có giải pháp phù hợp để tang dần quy mô dân số đảm bảo 

tiêu chuẩn về dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 

ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

3. UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hiệp Đức rà soát, điều chỉnh số 

lượng, tên gọi của thôn, khối phố trên bản đồ hành chính của thị trấn Tân An, xã 

Quế Bình và đơn vị hành chính mới đúng theo điểm 1 và 4 mục II phụ lục số 12 

Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về thành lập, đổi 

tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

trước khi trình các cơ quan Trung ương xem xét quyết định. 
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II. Về dự thảo nghị quyết 

Ban cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết. 

Riêng tên gọi đơn vị hành chính mới: Ban đề nghị chỉnh sửa theo ý kiến 

thảo luận, quyết định của các đại biểu HĐND tỉnh. 

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế về sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2021. 

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

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 
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