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CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 15-01-2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÒA VANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

________________________________________________

Số:49/2007/NQ-HðND

Hòa Vang, ngày 21 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về chia tách ñịa giới hành chính xã Hòa Phong ñể thành lập
Thị trấn mới và xã Hòa Phong thuộc huyện Hòa Vang
___________________________________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG
KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP LẦN THỨ IX
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 64B/HðBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội ñồng Bộ
trưởng ( nay là Chính phủ) về ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñối với những huyện, xã
có ñịa giới chưa hợp lý;
Căn cứ Thông tư số 19-BT ngày 31 tháng 01 năm 1979 của Bộ trưởng Phủ Thủ
tướng Về việc ñiều chỉnh ñịa giới các quận, huyện, xã và các ñơn vị tương ñương thuộc
các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Kết luận số 05-KL/TU ngày 15 tháng 10 năm 2006 của Ban thường vụ
thành ủy ðà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang
ñến năm 2010. Ban thường vụ Thành ủy chỉ ñạo cho các ngành của thành phố và huyện
Hòa Vang ñến năm 2008 phải thành lập thị trấn mới thuộc huyện Hòa Vang trên cơ sở
chia tách ñơn vị hành chính xã Hòa Phong thành 2 ñơn vị mới là thị trấn mới và xã Hòa
Phong;
Sau khi nghe UBND huyện Hòa Vang báo cáo ñề án chia tách ñịa giới hành chính
xã Hòa Phong thành 2 ñơn vị hành chính và Tờ Trình số 341 /TTr-UBND ngày 06
tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hoà Vang, biên bản tổng hợp ý kiến cử
tri, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến của các vị ñại biểu,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất chủ trương và ðề án chia tách ñịa giới hành chính xã Hòa
Phong ñể thành lập 2 ñơn vị hành chính mới trực thuộc huyện Hòa Vang thành phố ðà
Nẵng.
1. ðơn vị hành chính số 1: Thị trấn mới
Bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 09 thôn: Thôn Vân Dưong 1,
thôn Tuý Loan Tây 1, thôn Tuý Loan Tây 2, thôn Tuý Loan ðông 1, thôn Tuý Loan
ðông 2, thôn Bồ Bản 1, thôn Bồ Bản 2, thôn Cẩm Toại ðông và thôn Thạch Bồ ñể
thành lập thị trấn mới.

