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NGH QUYET
Ye vic tan thãnh chü tnnrng sAp xp do'n vj hành chInh cp xã,
giai don 2019-2021

HQI BONG NHAN DAN HUYEN
KHOA XIX, Kt HQP THU' 9
Can cit Lust T chüt chInE quyn dja phuong ngày 19/6/2015;
Can cit Nghj quyk sá 37-NQ/TW ngây 24/12/2018 cUa B Chinh trj v vic
sp xp các don vj hành chInh cAp huyn, cAp xã;
Can cit Ngh quy4t s 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngây 12/3/2019 cUa fJy
ban Thutng v Quc hi v vic sAp xp cac don vj hãnh chinh cAp huyn và cAp
xã giai doan 2019-2021;
Can citNghj quyM st 32/NQ-CP ngây 14/5/2019 cüa ChInh phü ban hành K
hoach thirc hin sAp xEp cac don vj hành chInE cAp huyn, cAp xA trong giai do@n
2019-2021;
Can cit k& qua lAy ,? kin cit tn v phuong an sAp xp don vj hành chInh các
xä CAm Nam, CAm Phitc, CAm Thang, CAm Yen, CAm Hôa, CAm Huy và thj trAn
CAm Xuyên;
Thuc hiên Van bàn sá 4916/UBND-NC1 ngày 26/7/2019 cüa U5' ban nhân
dan tinh v vic lAy ' kin Hi dng nhân dan cAp huyn, cAp xã;
Sau khi xem xét Ta trinh sc 1801/TTr-UBND ngày 29/7/2019 cUa U' ban
nhan dan huyn ye vic d nghi thông qua thU truong sAp xp don vj hânh chinh
cAp xa giai doan 2019-2021 trên dja bàn huyn; Báo cáo thAm tra so 09/BC-BPC
ngày 29/7/2019 cUa Ban pháp ch HOi dng nhân dan huyn; kin thào 1un cUa
dai biu Ht5i dèng nhân dan huyn tai kSt hQp,
QUVET NGH:
Di&i 1. Tan thành chU truong sAp xOp các don vj hành chInh cAp xã trên dia
bàn huyn, ni dung cii th nhu sau:

1. SAp xp don vi hanh chInh cac xã CAm Yen, Cam Hôa thành 01 dan vj
hành ehInh mó'i, lAy ten gpi là xã Yen Hôa;
2. SAp 4 don vj hành chIth cac xä CAm Nam, CAm Phüc, CAm Thang
thãnh 01 don vj hânh chInh mOi, lAy ten gçi là xA Nam Phüc ThAng;
3. SAp xp don vj hành chInh xA CAm Huy vOi thj trAn CAm Xuyên thành 01
don vi hành chInh môi, lAy ten goi là thi trAn CAm Xuyên.
Diu 2. Giao Uy ban nhân dan huyn hoàn chinh các thu tvc, h so trInh cAp
có thAm quyn xem xét, quy& djnh.
Nghj quy& nay dã duqc HOi dAng nhân dan huyn khóa XIX, k' hpp thu 9
thông qua ngày 30/7/2019 và có hiu 1rc k tü ngày k?./.
Nqi n/tan:
- Thuäng trçrc FIDND tinh;
- UBND tinh;
- SâNÔi vu;
- TI. Huyen ày, TI. HDND huyen;
- UBND huyn;
- UBMTI'Q huyen;
- Dai biêu F[DND huyn khóa XIX;
- Các phông, ban, ngânh cap huyn;
- TT. HDND, UBND cac xà, thi trãn;
- Cng Thông tin din tü huyn;
- Luu: VT.
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