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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc sáp nhập ñể thành lập
các thôn mới trên ñịa bàn huyện Quảng ðiền
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của tổ dân phố, tổ dân phố;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh;
Xét ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1661/TTr-SNV ngày 22 tháng 12
năm 2017 về việc ñề nghị sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố
trên ñịa bàn tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sáp nhập ñể thành lập các thôn mới tại các xã thuộc huyện Quảng ðiền
như sau:
1. Xã Quảng Phước: Thành lập thôn mới Hà ðồ - Phước Lập trên cơ sở sáp nhập
toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số của thôn Hà ðồ và thôn Phước Lập,
thôn mới có quy mô 240 hộ gia ñình với 1.167 nhân khẩu.
Sau khi tiến hành sáp nhập các thôn, xã Quảng Phước có 06 thôn, gồm: Thủ Lễ 2,
Thủ Lễ 3, Khuông Phò ðông, Lâm Lý, Mai Dương, Hà ðồ - Phước Lập.
2. Xã Quảng Phú: Thành lập thôn mới Nam Phù - Nho Lâm trên cơ sở sáp nhập
toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số của thôn Nam Phù và thôn Nho Lâm,
thôn mới có quy mô 203 hộ gia ñình với 915 nhân khẩu.
Sau khi tiến hành sáp nhập các thôn, xã Quảng Phú có 10 thôn, gồm: Phú Lễ,
Hà Cảng, Hạ Lang, Vạn Hạ Lang, Bao La - ðức Nhuận, Xuân Tùy, Nghĩa Lộ,
Bác Vọng ðông, Bác Vọng Tây và Nam Phù - Nho Lâm.
3. Xã Quảng Vinh: Thành lập thôn mới Thanh Cần - Trọng ðức trên cơ sở
sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số của thôn Thanh Cần và
thôn Trọng ðức, thôn mới có quy mô 364 hộ gia ñình với 1.753 nhân khẩu.

