HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 03/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 19 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính
để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường
thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;
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;
Xét Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng
thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND ngày 14 tháng 3 năm
2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng
thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang như sau:
- Nhập nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên, dân số của xã
Kim Phú, xã Phú Lâm và thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn về thành phố
Tuyên Quang quản lý;
- Thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở một phần diện tích, dân số của xã
Phú Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính phần diện tích, dân số còn lại của xã
Phú Lâm về xã Kim Phú quản lý;
- Thành lập phường Đội Cấn thuộc thành phố Tuyên Quang trên cơ sở sáp
nhập thị trấn Tân Bình với xã Đội Cấn.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có
thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân,
các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị
quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII,
kỳ họp bất thường thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2019./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các văn phòng: Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ;
- Các bộ: Nội vụ, Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, văn phòng cấp tỉnh;
- Các văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Dg).
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