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NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập, đặt tên, giải thể tổ dân phố trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, 

quận Cẩm Lệ và quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 
tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 
thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 7343/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập, đặt tên, giải thể tổ dân phố trên địa bàn 
quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ và quận Hải Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập, đặt tên, giải thể tổ dân phố trên địa bàn quận 
Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ và quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Đối với quận Ngũ Hành Sơn 
Thành lập 01 (một) tổ dân phố mới tại Khu Đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò 

thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn: Tổ dân phố số 64 có 325 hộ gia đình với 
1.128 nhân khẩu.

2. Đối với quận Cẩm Lệ 
Thành lập 02 (hai) tổ dân phố mới tại khu vực xung quanh Nhà thờ Cồn Dầu và 

lân cận thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ:
a) Tổ dân phố số 90 có 317 hộ gia đình với 1.097 nhân khẩu;
b) Tổ dân phố số 91 có 321 hộ gia đình với 1.099 nhân khẩu.



3. Đối với quận Hải Châu: Giải thể Tổ dân phố số 12 thuộc phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày 09  tháng 12 năm 2020./. 

 CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết


