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Quáng Trj, ngày  a9tháng 11 nám 2020 

T TRINH 
V vic d ngh di khóm Cong Thuong Nghip thãnh Khóni 5, thuc thj 
trn Diên Sanh, huyn Eãi Lang vã dôi ten các thôn: Nam Hiu 1, Nam 

Hiu 2, Nam Hiu 3 thuc xã Cam Hiu, huyn Cam L 

KInh gtri: Hi ding nhãn dan tinh 

Can cr Nghj quy& s 832/NQ-UBTVQH14 ngày 1 7/1 2/2019 ci:ra Uy ban 
Thung vi Quoc hi ye vic sAp sep các dn vi hành chInh cap xA thue tinh 
Quãnglrj; 

Can c1r Thông tu so 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 näm 2012 cüa B 
Ni vi huàng dn ye to chüc và. hoat dng cüa thôn, to dan pho; 

Can cü Thông tLr so 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 nAm 2018 cüa 
Bô Ni vi sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông ti..r sO 04/201 2/TT-BNV ngày 
31 tháng 8 nArn 2012 cüa B Ni vi hithng dn ye to chirc và hot dng cüa 
thôn, tO dan phO; 

Sau khi xem xét phi.rang an dôi ten khóm Cong Thtrcmg Nghip thành 
Khóm 5 thuc thj trân Dién Sanh, huyn Hãi LAng; dôi ten các thôn: Nam Hiêu 
1, Nam Hiêu 2, Nam Hiêu 3, xA Cam Hiêu, huyn Cam L và kêt qua thâm djnh 
cüa Sâ Ni vi ti Báo cáo sO 103/BC-SNV ngày 19/112020; 

CAn cü quy djnh cüa pháp !ut và tInh hInh thirc tê ti dja phi.thng, UBND 
tinh kInh trInh HDND tinh khoá VII, k' h9p thu 19 xern xét, quyêt jnh dôi ten 
khóm Cong Thrnmg Nghip thành khóm 5 thuc thj trãn Diên Sanh, huyn Hâi 
LAng và dôi ten các thôn: Nam Hiêu 1, Nam Hiêu 2, Nam Hiêu 3, xA Cam Hiêu, 
huyn Cam L, nhu sau: 

I. L do và sir cn thit. 
1. Di ten khóm Cong Thirong Nghip thành khóm 5 thnc thj trIn 

Diên Sanh, huyn Hãi LAng. 
Thi trân Diên sanh duoc thành lap trén cci sà sap nhp xâ Hâi Th9 và thj 

tran Hãi LAng theo Nghj quyêt so 8321NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/20 19 cüa 
Uy ban Thr&ng vi Quoc hi ye vic sAp sep các don vj hành chInh cap xã thuc 
tinh Quáng Trj, trong do xA Hái Thç gôm cO 05 thôn và thj trân Hái LAng có 04 
khóm. Nhu vy, hin nay thj trân Diên Sanh gôm có 09 thôn, khóm, cii the: 
Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, khóm Cong Throng Nghip, khóm 6, khóm 7, 
khóm8,khóm9. 

Dê dông nhât ten ci cüa các thôn, khóm thuc thi trân Diên Sanh nhim 
dam bão quy djnh Ye to ch(rc b may cüa dcm vj hành chInh dO thj, thun lcii 
trong tác quân 1, diêu hành hoat dng cüa các khóm cüng nhu phong tic tp 
quán và tmnh hInh thijc tê cüa dja phixcing; dam bâo cho vic triên khai thrc hin 
tot các quy djnh và tiêu chI xay dirng do thj vAn minh. 
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Can cir Thông tir s 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 cüa B Ni vv 
vic sCra doi, bô sung mt so diêu cüa Thông ti..r so 04/2012/TT-BNV huàng dan 

to chüc và ,ho?t dng cüa thôn, to dan phô, UBND huyn Hâi Lang dê nghj dôi 
ten khóm Cong Thumig Nghip thành khóm 5 thuc thj trãn Diên Sanh là phü 
hcip vói quy djnh. 

2. V vic dôi ten các thôn: Nam Hiu 1, Nani lieu 2, Natn Hiu 3 
A - A A 

thuçc xa Cam Hieu, huyçn Cam Lo. 
Thrc hin Quyêt djnh 1322/QD-UBND ngây 15/6/2018 cüa UBND tinh 

Quàng Trj ye vic ban hành Dê an sap xêp, to chüc 1ti các dn vi barth chInh 
cap xã; thôn, bàn khu phô; Thông tu sO 14/201 8/TT-BNV ngày 03/12/2018 cüa 
B Ni vi ye scra dôi, bô sung mtsô diêu cüa Thông ti.r sô04/2012/TT-BNV 
ngày 31/8/2012; UBND xâ Cam Hiêu có06 thôn dixcic sap xêp laj thành 3 thôn 
bao gOm: thôn VTnh Dai  và thôn Tan Hiêu sap nhp thành thôn mói Nam Hiêu 
1, thou Du&ng 9 và thôn Tan Trüc sap nhp thành thôn mcci Nam Hiêu 2, thôn 
VTnh An và thôn Thach dâu sap nhp thành thôn m&i Nam Hiêu 3. 

Ngày 20/7/2019, Hi dông nhân dan tinh dã ban hanh Nghj quyêt so 

21/NQ-}IDND ngày 20/7/2019 ye vic sap xêp, sap nhp, dôi ten thôn, khu phô 
và ho trcc dôi vol nguñ hoat c1ng khOng chuyên trách 0 thôn, khu phô dôi du sau 
khi sap xép, sap nhp thôn, khu phô trên dja bàn tinh Quàng Trj 

Can cir Nghi quyêt so 21/NQ-HDNI) ngày 20/72019 cüa HDND tinh, 
UBND tinh dã ban hãnh Quyêt dnh so 2585/QD-UBND ngày 26/9/2019 ye vic 
sap xêp, sap nhp thôn, khu phô thuc cáo xã, thj trãn trên da bàn huyn Cam L. 

Tuy nhiên, sau mt thai gian thirc hin Quyêt djnh cüa UBND tinh, nhãn 
dan tii các thôn trên tai  các cuc h9p Va tiêp xüc Cu tn I-IDND các cap có tam 
tir, nguyen vQng mong muon Dãng üy, HOND, UBND xã quan tam xây dung 
phung an dôi ten thôn cho phii hcip vOi thirc tê. 

Be dáp irng tam tu, nguyen vQng cüa nhân dan 3 thôn (Narn Hiêu 1, Nam 
Hiu 2, Nam Hiêu 3) nhàm tao  sr thông nhât trong vic ti,r quàn trong cong  dông 
dan cir và triên khai các chInh sách cUa Dàng, pháp lut, chê d cüa Nba rnrOc; 
t?o diêu kin cho nhân dan các thôn sau kbi sap nhp yen tam, on djnh sinh 
song, UBND xâ Cam Hiêu, huyn Cam L dâ xây drng phrnmg an dOi ten thôn 
nhusau: 

- Dôi ten thôn Nam Hiêu 1 thành thOn Vinh Dai 
- Dôi ten thOn Nam Hieu 2 thành thôn Nam lieu 
- Dôi ten thôn Nam Hieu 3 thành thôn Vlnh An 
2. V h so, thu tiic: 
Phircyng an dOi ten khóm COng Thuong Nghip thanh khóm 5, thuc thj 

trân Diên Sanh; Phi.rong an dôi ten các thOn thuc xà Cam lieu da ducic UBND 
huyn Hâi Lang, UBND huyn Cam L chi dao  UBND thj trân Diên Sanh, xã 
Cam Hiêu xây dirng phuong an dôi ten khóm, thôn to chüc lay kiên cfr tn dai 
din h gia dInh các khóm, thOn Va trInh HDND thj trn, HDND xã thông qua, 
dam bão pháp 1, dung trInh t%r, thU tiic quy djnh tai  Khoãn 7, Diêu 1 Thông tt.r 
so 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 cUa B Ni v11 sCra dOi, bô sung mt sO 
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dieu cua Thong tu so 04/2012/TT-BNV ngay 31 thang 8 nam 2012 cua BQ Ngi 
vii hu'ng dan ye to chüc và hoat dung cüa thôn, to dan phô. 

UBND tinh kinh trInh HDND tinh khoá VII, kS'  h9p thü4 xem xét quyêt 
dinh./.. 

TM.U' BAN NHAN DAN 
CHU TICH 4 
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Nai ,zI,ln: 
-Nhutrên; 
- Thtthng trrc Tinh u; 
- Thtthng trijcHDND tinh; 
- Chü tjch, các PCI UBND tinh; 
- S& Ni vu; 
- UBND huyn Hal Lang; 
- UBND huyn Cam L 
- UBND TT Diên Sanh; 

.( - UBND xa Cam Hieu; 
- Ltru: VT, NC.y1,- 
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