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TỜ TRÌNH 

Về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên  

thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 07 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp lần 

này thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc 

tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên với những nội dung 

chính sau đây: 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP THỊ XÃ TỊNH BIÊN 

THUỘC TỈNH AN GIANG VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ 

XÃ TỊNH BIÊN 

1. Sự cần thiết thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành 

lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên 

a) Sự cần thiết thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang 

Huyện Tịnh Biên nằm ở phía Tây của tỉnh An Giang với tổng diện tích tự 

nhiên 354,59 km2, quy mô dân số 143.098 người. Huyện Tịnh Biên được thành lập 

theo Quyết định số 300/CP ngày 23/8/1979 của Hội đồng Chính phủ, sau khi điều 

chỉnh địa giới huyện Bảy Núi. Hiện nay, huyện Tịnh Biên có 14 đơn vị hành chính 

cấp xã trực thuộc, bao gồm: 03 thị trấn (Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng) và 11 xã: 

An Phú, Thới Sơn, Núi Voi, Nhơn Hưng, Văn Giáo, Vĩnh Trung, An Cư, An Hảo, 

An Nông, Tân Lập và Tân Lợi. Là một trong năm huyện biên giới của tỉnh An 

Giang, phía Đông giáp huyện Châu Phú, phía Tây giáp Vương quốc Campuchia, 

phía Nam và Tây nam giáp huyện Tri Tôn và huyện Châu Thành, phía Bắc giáp 

thành phố Châu Đốc.  

Huyện Tịnh Biên có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia với 

đường biên giới Việt Nam - Campuchia dài gần 20 km và các tuyến Quốc lộ 91, 

Quốc lộ N1, ĐT. 948, ĐT. 955A, ĐT. 945, ĐT. 949, ĐT. 941 chạy ngang địa bàn 

nên có lợi thế và tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch thông qua 

cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên. Với định hướng xây dựng Tịnh Biên là đô thị trực 

thuộc tỉnh An Giang, là trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, thương mại, du 

lịch, công nghiệp có vai trò thúc đẩy sự phát triển vùng phía Tây tỉnh An Giang. 

Giữ vai trò đầu mối giao thương quốc tế với khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Tịnh 
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Biên, là cầu nối giao thương quan trọng nối huyện Tịnh Biên nói riêng và tỉnh An 

Giang nói chung với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các nước trong 

khu vực Đông Nam Á, tạo nên điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, hội 

nhập nhanh cùng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời đây cũng là bàn 

đạp vững chắc để huyện thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, 

từng bước xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và thay đổi bộ mặt đô thị 

Tịnh Biên. 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh 

Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và chịu ảnh 

hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự quyết tâm cao của Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân trong huyện, với tinh thần quyết liệt “Chống dịch như 

chống giặc”, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát 

triển kinh tế - xã hội nên nền kinh tế của huyện vẫn tiếp tục phát triển ổn định. Tốc 

độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 12,59%; cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng 

hướng: khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 11,86%, khu vực Thương mại - 

Dịch vụ chiếm 59,68%, khu vực Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản chiếm 28,46%. 

Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như: hệ thống đường 

giao thông, điện lưới quốc gia, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa,... được đầu tư 

xây dựng khá đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. 

Lĩnh vực văn hóa xã hội đều có những chuyển biến tích cực theo định 

hướng, hài hòa với phát triển kinh tế. Công tác giảm nghèo và chăm lo đời sống 

cho các đối tượng chính sách, xã hội được quan tâm thường xuyên, đến nay, tỷ lệ 

hộ nghèo toàn huyện Tịnh Biên còn 1,07%; công tác khám chữa bệnh, phòng 

chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được duy trì thường 

xuyên; công tác xã hội hóa trên lĩnh vục giáo dục, y tế được thực hiện có hiệu quả 

đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của nhân dân. Cơ sở vật chất, trường 

học, trang thiết bị y tế và các thiết chế văn hóa thể thao tiếp tục được đầu tư xây 

dựng phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi giải trí ngày càng tăng của nhân dân. Tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Theo Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 22/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu An 

Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030, khu vực cửa khẩu Tịnh Biên được xác định: 

- Là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Công nghiệp - 

Thương mại - Dịch vụ - Du lịch - Đô thị và Nông - Lâm - Ngư nghiệp gắn với cửa 

khẩu quốc tế; 

- Là đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm giao lưu phát triển kinh tế 

giữa các nước tiểu vùng sông Mekong, đặc biệt trong quan hệ với Vương quốc 

Campuchia; 

- Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, động lực phát triển kinh tế, phát triển 

đô thị của vùng biên giới phía Tây nam, tỉnh An Giang; 

- Có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng. 
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Tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội huyện Tịnh Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng xác định 

mục tiêu: “Phát triển Tịnh Biên thành thị xã có nền kinh tế phát triển năng động 

với cơ cấu kinh tế hợp lý, lấy phát triển thương mại - du lịch làm động lực cho sự 

phát triển; ngoài ra, chú trọng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại hóa”; 

“Xây dựng Tịnh Biên thành vùng động lực, đầu mối giao thương của khu vực biên 

giới Tây nam của tỉnh An Giang nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói 

chung dựa trên cơ sở nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng đến tăng trưởng 

xanh; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng 

cao; thường xuyên ứng dụng trình độ khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất”. 

Đô thị Tịnh Biên Biên mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV tại 

Quyết định số 985/QĐ-BXD ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo 

Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, đô thị Tịnh Biên mở 

rộng sẽ được phân loại đô thị loại III (cấp đơn vị hành chính là thị xã, thành phố) 

trong giai đoạn 2021 - 2025. Như vậy, việc thành lập thị xã Tịnh Biên là thực sự 

cần thiết, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 

tổng thể đơn vị hành chính, các định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô 

thị và quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Những thay đổi về kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa nhanh đã và đang 

đặt ra cho huyện Tịnh Biên nhiều vấn đề mới cần giải quyết như: quản lý kinh tế; 

quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý 

dân cư; phòng chống các tệ nạn; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ 

môi trường. Vì vậy, mô hình quản lý chính quyền nông thôn (huyện) như hiện nay 

không còn phù hợp, cần thiết thành lập thị xã Tịnh Biên nhằm tạo tiền đề pháp lý 

cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị.  

Thị xã Tịnh Biên được thành lập có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, thể 

hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tạo sự cân 

đối về phát triển đô thị giữa các khu vực, vùng miền trong cả nước, thể hiện quyết 

tâm xây dựng thị xã Tịnh Biên giàu mạnh, văn minh, hiện đại như Nghị quyết đại 

hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết đại 

hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Thành 

lập thị xã Tịnh Biên sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

đô thị Tịnh Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cũng như thu hút các 

dự án đầu tư để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đô thị và hiệu quả quản lý 

đô thị, đồng thời để định hướng đầu tư và phát triển đảm bảo tính bền vững; phù 

hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 

và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang đến năm 2025. 

b) Sự cần thiết thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên 
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Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của huyện Tịnh Biên, 

khu vực thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Nhà Bàng, xã An Phú, xã 

Thới Sơn, xã Núi Voi và xã Nhơn Hưng, kinh tế - xã hội đã có bước phát triển 

mạnh mẽ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương 

mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; thu 

ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác văn hóa - xã hội có nhiều chuyển 

biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.  

Trên địa bàn khu vực thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Nhà 

Bàng, xã An Phú, xã Thới Sơn, xã Núi Voi và xã Nhơn Hưng tập trung nhiều cơ sở 

sản xuất kinh doanh, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các dự án khu kinh 

tế biên giới, khu đô thị như: khu dân cư cao cấp Sao Mai, khu dân cư chợ Tịnh 

Biên, khu dân cư chợ Nhơn Hưng,… hệ thống các nhà hàng, khách sạn, khu du 

lịch, tham quan,… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình phát triển đô thị, 

từng bước hình thành lối sống đô thị trên địa bàn các xã, thị trấn. 

Tại Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh An 

Giang về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

đến năm 2035 đã xác định phạm vi đô thị gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của khu 

vực thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Nhà Bàng, xã An Phú, xã Thới 

Sơn, xã Núi Voi, xã Nhơn Hưng.  

UBND tỉnh An Giang đã từng bước lập quy hoạch phân khu cho thị trấn 

Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Nhà Bàng, xã An Phú, xã Thới Sơn, xã Núi 

Voi và xã Nhơn Hưng. Đồng thời tiếp tục tập trung huy động nguồn vốn đầu tư 

xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, từng 

bước hình thành không gian đô thị trên địa bàn các xã, thị trấn. Kết quả của quá 

trình đầu tư, xây dựng của tỉnh An Giang nói chung và huyện Tịnh Biên nói riêng 

trong thời gian qua đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Văn bản số 

83/BXD-PTĐT ngày 29/4/2022 về việc đánh giá tiêu chuẩn hệ thống cơ sở hạ tầng 

đô thị của khu vực 07 xã, thị trấn dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang. Trong đó, các xã, thị trấn: Tịnh Biên, Chi Lăng, Nhà Bàng, An 

Phú, Thới Sơn, Núi Voi, Nhơn Hưng đều đạt 11/12 và 12/12 tiêu chí để thành lập 

phường thuộc thị xã Tịnh Biên. 

Như vậy, việc thành lập 07 phường: Tịnh Biên, Chi Lăng, Nhà Bàng, An 

Phú, Thới Sơn, Núi Voi và Nhơn Hưng thuộc thị xã Tịnh Biên là phù hợp với quy 

hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ranh giới 07 phường dự kiến thành lập 

phù hợp với phạm vi phân loại đô thị.  

Những thay đổi về kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa đã và đang đặt ra 

cho các xã, thị trấn này nhiều vấn đề mới cần giải quyết như: quản lý kinh tế; quản 

lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; 

phòng chống các tệ nạn; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi 

trường. Vì vậy, mô hình quản lý chính quyền nông thôn như hiện nay không còn 

phù hợp, cần thiết thành lập các phường Tịnh Biên, Chi Lăng, Nhà Bàng, An Phú, 
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Thới Sơn, Núi Voi và Nhơn Hưng để tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình 

tổ chức bộ máy quản lý đô thị. 

Thực trạng phát triển của thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Nhà 

Bàng, xã An Phú, xã Thới Sơn, xã Núi Voi, xã Nhơn Hưng đã bảo đảm các tiêu 

chuẩn thành lập phường thuộc thị xã theo quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13. Vì vậy, việc thành lập 07 phường thuộc thị xã Tịnh Biên 

là cần thiết, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 

tổng thể đơn vị hành chính, các định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô 

thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước trên địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa cao. 

2. Điều kiện thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành 

lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên 

Việc thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành lập các 

phường Tịnh Biên, Chi Lăng, Nhà Bàng, An Phú, Thới Sơn, Núi Voi, Nhơn Hưng 

thuộc thị xã Tịnh Biên đã bảo đảm được các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 

128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể là: 

- Phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt 

Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 445/QĐ-TTg 

ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc 

giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

An Giang đến 2020 tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ; Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020 và 

định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của 

UBND tỉnh An Giang; Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Tịnh Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 

1114/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh An Giang; Quy hoạch chung đô thị 

Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035 tại Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 

27/12/2017 của UBND tỉnh An Giang. 

- Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thị xã Tịnh 

Biên; bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và thị xã Tịnh 

Biên theo quy hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ 

trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp; hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư đồng 

bộ theo hướng đô thị công nghiệp, văn minh hiện đại. 

- Thành lập thị xã Tịnh Biên và thành lập các phường Tịnh Biên, Chi Lăng, 

Nhà Bàng, An Phú, Thới Sơn, Núi Voi, Nhơn Hưng thuộc thị xã Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang sẽ góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn tỉnh An Giang nói riêng và khu vực Tây Nam bộ nói chung. 

- Phù hợp và tạo sự thuận tiện trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của 

nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. 
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II. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN THÀNH LẬP THỊ XÃ TỊNH BIÊN 

THUỘC TỈNH AN GIANG VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ 

XÃ TỊNH BIÊN 

1. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang 

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 13 

về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; xem xét tổng 

quan, huyện Tịnh Biên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, về cơ bản hội đủ các 

tiêu chí, tiêu chuẩn của thị xã trực thuộc tỉnh, cụ thể như sau: 

1.1. Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số 

a) Quy định là từ 100.000 người trở lên.  

b) Hiện trạng: Tổng dân số huyện Tịnh Biên năm 2021 là 143.098 người. 

Trong đó: dân số khu vực nội thị là 97.562 người, dân số khu vực ngoại thị là 

45.536 người. 

Đánh giá: Đạt 

1.2. Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên 

a) Quy định là từ 200 km2 trở lên. 

b) Hiện trạng: Tổng diện tích tự nhiên huyện Tịnh Biên theo kết quả Thống 

kê đất đai năm 2021 là 354,59 km2. 

Đánh giá: Đạt 

1.3. Tiêu chuẩn 3: Số đơn vị hành chính trực thuộc  

a) Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc: 

- Quy định từ 10 đơn vị trở lên. 

- Hiện trạng: huyện Tịnh Biên có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, 

gồm: thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Nhà Bàng, thị trấn Chi Lăng và 11 xã: An Phú, 

Thới Sơn, Núi Voi, Nhơn Hưng, Văn Giáo, Vĩnh Trung, An Cư, An Hảo, An 

Nông, Tân Lập và Tân Lợi. 

Đánh giá: Đạt 

b) Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 

- Quy định là từ 50% trở lên. 

- Hiện trạng: huyện Tịnh Biên dự kiến thành lập 07 phường/14 đơn vị hành 

chính cấp xã trực thuộc đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV gồm: Tịnh 

Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng, An Phú, Thới Sơn, Núi Voi và Nhơn Hưng. Như vậy, 

tỷ lệ số phường của thị xã Tịnh Biên là 50%. 

Đánh giá: Đạt 

1.4. Tiêu chuẩn 4: Đã được công nhận là đô thị loại loại IV 
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Huyện Tịnh Biên đã được công nhận là đô thị loại IV tại Quyết định số 

985/QĐ-BXD ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận đô 

thị Tịnh Biên mở rộng, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó xác định 

đô thị Tịnh Biên mở rộng, tỉnh An Giang gồm 14 đơn vị hành chính cấp xã của 

huyện Tịnh Biên. 

Đánh giá: Đạt 

1.5. Tiêu chuẩn 5: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

a) Cân đối thu chi ngân sách: 

- Quy định: Cân đối thu, chi là cân đối đủ 

- Hiện trạng: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tịnh Biên năm 

2021 đạt 792,28 tỷ đồng. Chi ngân sách đạt 688,28 tỷ đồng. Cân đối thu, chi: Dư. 

Đánh giá: Đạt 

b) Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước:  

- Quy định: bằng 0,7 lần so với bình quân chung của cả nước. 

- Hiện trạng: Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người huyện Tịnh biên đạt 

54,72 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 

2021 khoảng 68,4 triệu đồng/người/năm. Như vậy, thu nhập bình quân đầu người 

của huyện Tịnh Biên bằng 0,8 lần so với bình quân chung của cả nước. 

Đánh giá: Đạt 

c) Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất:  

- Quy định: Đạt bình quân 3 năm (2019 - 2021) của tỉnh An Giang là 4,62%. 

Trong đó: năm 2019 đạt 6,27%; năm 2020 đạt 5,45%; năm 2021 đạt 2,15%. 

- Hiện trạng: Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm (2019 - 2021) của 

huyện Tịnh Biên là 12,96%/năm. Trong đó: năm 2019 đạt 13,24%; năm 2020 đạt 

13,05%; năm 2021 đạt 12,59%. 

Đánh giá: Đạt. 

d) Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất (2019, 2020, 2021): 

- Quy định: Đạt bình quân 3 năm (2019 - 2021) của tỉnh An Giang là 1,80%. 

- Hiện trạng: Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm (2019 - 2021) của huyện Tịnh 

Biên là 1,66% (trong đó: năm 2019 là 2,26%; năm 2020 là 1,65%; năm 2021 là 

1,07%) 

Đánh giá: Đạt. 

đ) Tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế:  

- Quy định: Từ 75% trở lên 

- Hiện trạng: Năm 2021, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - 

dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của huyện Tịnh Biên đạt 75,54%. Trong đó, tỷ trọng 
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ngành công nghiệp - xây dựng đạt 13,86%, ngành thương mại - dịch vụ đạt 

61,68%. 

Đánh giá: Đạt 

e) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn thị xã:  

- Quy định: Từ 75% trở lên 

- Hiện trạng: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp năm 2021 của toàn huyện Tịnh 

Biên là 76,49%, trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị là 87,65%. 

Đánh giá: Đạt. 

Đánh giá chung: huyện Tịnh Biên đạt 5/5 tiêu chuẩn của thị xã trực thuộc 

tỉnh quy định trong Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội Khóa 13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân 

loại đơn vị hành chính. 

2. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên 

2.1. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phường Tịnh Biên 

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; các số liệu thống kê 

đến 31/12/2021, UBND tỉnh An Giang đánh giá 04 tiêu chuẩn thành lập phường 

đối với thị trấn Tịnh Biên như sau: 

a) Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số 

- Quy định từ 5.000 người trở lên. 

- Hiện trạng: Thị trấn Tịnh Biên có 16.971 người. 

Đánh giá: Đạt 

b) Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên 

- Quy định từ 5,5 km2 trở lên. 

- Hiện trạng: Thị trấn Tịnh Biên có 21,78 km2. 

Đánh giá: Đạt  

c) Tiêu chuẩn 3: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

- Tiêu chí 1. Cân đối thu, chi ngân sách:  

+ Quy định cân đối thu đủ chi.  

+ Hiện trạng: Thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên năm 2021 đạt 

17,443 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 17,166 tỷ đồng.  

Cân đối có dư. 

Đánh giá: Đạt. 

- Tiêu chí 2. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm:  
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+ Quy định đạt bình quân 3 năm (2019 - 2021) của huyện Tịnh Biên là 

1,66% (năm 2019 là 2,26%; năm 2020 là 1,65%; năm 2021 là 1,07%) 

+ Hiện trạng: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm (2019 - 2021) của thị trấn 

Tịnh Biên là 0,33% (năm 2019 là 0,40%; năm 2020 là 0,32%; năm 2021 là 0,27%). 

Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí 3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:  

+ Quy định từ 70% trở lên.  

+ Hiện trạng: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của thị trấn Tịnh Biên đạt 

89,68%. 

Đánh giá: Đạt. 

d) Tiêu chuẩn 4: Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị 

Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của thị trấn Tịnh Biên đã được Bộ Xây dựng 

đánh giá, công nhận đạt 11/12 tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định. 

Như vậy, phường Tịnh Biên dự kiến thành lập thuộc thị xã Tịnh Biên đạt 4/4 

tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

2.2. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phường Nhà Bàng 

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; các số liệu thống kê 

đến 31/12/2021, UBND tỉnh An Giang đánh giá 04 tiêu chuẩn thành lập phường 

đối với thị trấn Nhà Bàng như sau: 

a) Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số 

- Quy định từ 5.000 người trở lên. 

- Hiện trạng: Thị trấn Nhà Bàng có 24.245 người. 

Đánh giá: Đạt 

b) Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên 

- Quy định từ 5,5 km2 trở lên. 

- Hiện trạng: Thị trấn Nhà Bàng có 6,09 km2. 

Đánh giá: Đạt  

c) Tiêu chuẩn 3: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

- Tiêu chí 1. Cân đối thu, chi ngân sách:  

+ Quy định cân đối thu đủ chi.  

+ Hiện trạng: Thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Nhà Bàng năm 2021 đạt 

12,221 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 10,828 tỷ đồng.  

Cân đối có dư. 
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Đánh giá: Đạt. 

- Tiêu chí 2. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm:  

+ Quy định đạt bình quân 3 năm (2019 - 2021) của huyện Tịnh Biên là 

1,66% (năm 2019 là 2,26%; năm 2020 là 1,65%; năm 2021 là 1,07%) 

+ Hiện trạng: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm (2019 - 2021) của thị trấn 

Nhà Bàng là 0,32% (năm 2019 là 0,42%; năm 2020 là 0,30%; năm 2021 là 0,24%). 

Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí 3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:  

+ Quy định từ 70% trở lên.  

+ Hiện trạng: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của thị trấn Nhà Bàng đạt 

91,25%. 

Đánh giá: Đạt. 

d) Tiêu chuẩn 4: Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị 

Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của thị trấn Nhà Bàng đã được Bộ Xây dựng 

đánh giá, công nhận đạt 11/12 tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định. 

Như vậy, phường Nhà Bàng dự kiến thành lập thuộc thị xã Tịnh Biên đạt 4/4 

tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

2.3. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phường Chi Lăng 

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; các số liệu thống kê 

đến 31/12/2021, UBND tỉnh An Giang đánh giá 04 tiêu chuẩn thành lập phường 

đối với thị trấn Chi Lăng như sau: 

a) Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số 

- Quy định từ 5.000 người trở lên. 

- Hiện trạng: Thị trấn Chi Lăng có 10.545 người. 

Đánh giá: Đạt 

b) Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên 

- Quy định từ 5,5 km2 trở lên. 

- Hiện trạng: Thị trấn Chi Lăng có 6,71 km2. 

Đánh giá: Đạt  

c) Tiêu chuẩn 3: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

- Tiêu chí 1. Cân đối thu, chi ngân sách:  

+ Quy định cân đối thu đủ chi.  
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+ Hiện trạng: Thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Chi Lăng năm 2021 đạt 

8,218 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 8,016 tỷ đồng.  

Cân đối có dư. 

Đánh giá: Đạt. 

- Tiêu chí 2. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm:  

+ Quy định đạt bình quân 3 năm (2019 - 2021) của huyện Tịnh Biên là 

1,66% (năm 2019 là 2,26%; năm 2020 là 1,65%; năm 2021 là 1,07%) 

+ Hiện trạng: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm (2019 - 2021) của thị trấn Chi 

Lăng là 0,34% (năm 2019 là 0,38%; năm 2020 là 0,38%; năm 2021 là 0,27%). 

Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí 3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:  

+ Quy định từ 70% trở lên.  

+ Hiện trạng: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của thị trấn Chi Lăng đạt 

84,28%. 

Đánh giá: Đạt. 

d) Tiêu chuẩn 4: Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị 

Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của thị trấn Chi Lăng đã được Bộ Xây dựng 

đánh giá, công nhận đạt 12/12 tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định. 

Như vậy, phường Chi Lăng dự kiến thành lập thuộc thị xã Tịnh Biên đạt 4/4 

tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

2.4. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phường An Phú 

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; các số liệu thống kê 

đến 31/12/2021, UBND tỉnh An Giang đánh giá 04 tiêu chuẩn thành lập phường 

đối với xã An Phú như sau: 

a) Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số 

- Quy định từ 5.000 người trở lên. 

- Hiện trạng: xã An Phú có 9.688 người. 

Đánh giá: Đạt 

b) Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên 

- Quy định từ 5,5 km2 trở lên. 

- Hiện trạng: xã An Phú có 21,56 km2. 

Đánh giá: Đạt  

c) Tiêu chuẩn 3: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
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- Tiêu chí 1. Cân đối thu, chi ngân sách:  

+ Quy định cân đối thu đủ chi.  

+ Hiện trạng: thu ngân sách trên địa bàn xã An Phú năm 2021 đạt 8,083 tỷ 

đồng, chi ngân sách đạt 7,925 tỷ đồng.  

Cân đối có dư. 

Đánh giá: Đạt. 

- Tiêu chí 2. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm:  

+ Quy định đạt bình quân 3 năm (2019 - 2021) của huyện Tịnh Biên là 

1,66% (năm 2019 là 2,26%; năm 2020 là 1,65%; năm 2021 là 1,07%) 

+ Hiện trạng: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm (2019 - 2021) của xã An Phú 

là 0,62% (năm 2019 là 0,84%; năm 2020 là 0,64%; năm 2021 là 0,38%). 

Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí 3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:  

+ Quy định từ 70% trở lên.  

+ Hiện trạng: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của xã An Phú đạt 78,51%. 

Đánh giá: Đạt. 

d) Tiêu chuẩn 4: Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị 

Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của xã An Phú đã được Bộ Xây dựng đánh 

giá, công nhận đạt 12/12 tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định. 

Như vậy, phường An Phú dự kiến thành lập thuộc thị xã Tịnh Biên đạt 4/4 

tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

2.5. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phường Nhơn Hưng 

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; các số liệu thống kê 

đến 31/12/2021, UBND tỉnh An Giang đánh giá 04 tiêu chuẩn thành lập phường 

đối với xã Nhơn Hưng như sau: 

a) Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số 

- Quy định từ 5.000 người trở lên. 

- Hiện trạng: xã Nhơn Hưng có 6.992 người. 

Đánh giá: Đạt 

b) Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên 

- Quy định từ 5,5 km2 trở lên. 

- Hiện trạng: xã Nhơn Hưng có 19,12 km2. 

Đánh giá: Đạt  
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c) Tiêu chuẩn 3: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

- Tiêu chí 1. Cân đối thu, chi ngân sách:  

+ Quy định cân đối thu đủ chi.  

+ Hiện trạng: Thu ngân sách trên địa bàn xã Nhơn Hưng năm 2021 đạt 

10,977 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 10,817 tỷ đồng.  

Cân đối có dư. 

Đánh giá: Đạt. 

- Tiêu chí 2. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm:  

+ Quy định đạt bình quân 3 năm (2019 - 2021) của huyện Tịnh Biên là 

1,66% (năm 2019 là 2,26%; năm 2020 là 1,65%; năm 2021 là 1,07%) 

+ Hiện trạng: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm (2019 - 2021) của xã Nhơn 

Hưng là 0,82% (năm 2019 là 1,31%; năm 2020 là 0,60%; năm 2021 là 0,54%). 

Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí 3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:  

+ Quy định từ 70% trở lên.  

+ Hiện trạng: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của xã Nhơn Hưng đạt 

72,40%. 

Đánh giá: Đạt. 

d) Tiêu chuẩn 4: Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị 

Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của xã Nhơn Hưng đã được Bộ Xây dựng 

đánh giá, công nhận đạt 12/12 tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định. 

Như vậy, phường Nhơn Hưng dự kiến thành lập thuộc thị xã Tịnh Biên đạt 

4/4 tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

2.6. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phường Núi Voi 

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; các số liệu thống kê 

đến 31/12/2021, UBND tỉnh An Giang đánh giá 04 tiêu chuẩn thành lập phường 

đối với xã Núi Voi như sau: 

a) Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số 

- Quy định từ 5.000 người trở lên. 

- Hiện trạng: xã Núi Voi có 5.341 người. 

Đánh giá: Đạt 

b) Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên 

- Quy định từ 5,5 km2 trở lên. 
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- Hiện trạng: xã Núi Voi có 15,20 km2. 

Đánh giá: Đạt  

c) Tiêu chuẩn 3: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

- Tiêu chí 1. Cân đối thu, chi ngân sách:  

+ Quy định cân đối thu đủ chi.  

+ Hiện trạng: Thu ngân sách trên địa bàn xã Núi Voi năm 2021 đạt 7,846 tỷ 

đồng, chi ngân sách đạt 7,626 tỷ đồng.  

Cân đối có dư. 

Đánh giá: Đạt. 

- Tiêu chí 2. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm:  

+ Quy định đạt bình quân 3 năm (2019 - 2021) của huyện Tịnh Biên là 

1,66% (năm 2019 là 2,26%; năm 2019 là 1,65%; năm 2020 là 1,07%) 

+ Hiện trạng: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm (2019 - 2021) của xã Núi Voi 

là 1,54% (năm 2019 là 1,87%; năm 2020 là 1,50%; năm 2021 là 1,26%). 

Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí 3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:  

+ Quy định từ 70% trở lên.  

+ Hiện trạng: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của xã Núi Voi đạt 75,22%. 

Đánh giá: Đạt. 

d) Tiêu chuẩn 4: Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị 

Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của xã Núi Voi đã được Bộ Xây dựng đánh 

giá, công nhận đạt 12/12 tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định. 

Như vậy, phường Núi Voi dự kiến thành lập thuộc thị xã Tịnh Biên đạt 4/4 

tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

2.7. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phường Thới Sơn 

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; các số liệu thống kê 

đến 31/12/2021, UBND tỉnh An Giang đánh giá 04 tiêu chuẩn thành lập phường 

đối với xã Thới Sơn như sau: 

a) Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số 

- Quy định từ 5.000 người trở lên. 

- Hiện trạng: xã Thới Sơn có 7.337 người. 

Đánh giá: Đạt 

b) Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên 
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- Quy định từ 5,5 km2 trở lên. 

- Hiện trạng: xã Thới Sơn có 24,15 km2. 

Đánh giá: Đạt  

c) Tiêu chuẩn 3: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

- Tiêu chí 1. Cân đối thu, chi ngân sách:  

+ Quy định cân đối thu đủ chi.  

+ Hiện trạng: Thu ngân sách trên địa bàn xã Thới Sơn năm 2021 đạt 7,487 tỷ 

đồng, chi ngân sách đạt 7,298 tỷ đồng.  

Cân đối có dư. 

Đánh giá: Đạt. 

- Tiêu chí 2. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm:  

+ Quy định đạt bình quân 3 năm (2019 - 2021) của huyện Tịnh Biên là 

1,66% (năm 2019 là 2,26%; năm 2020 là 1,65%; năm 2021 là 1,07%) 

+ Hiện trạng: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm (2019 - 2021) của xã Thới 

Sơn là 0,94% (năm 2019 là 1,38%; năm 2020 là 0,77%; năm 2021 là 0,68%). 

Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí 3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:  

+ Quy định từ 70% trở lên.  

+ Hiện trạng: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của xã Thới Sơn đạt 73,56%. 

Đánh giá: Đạt. 

d) Tiêu chuẩn 4: Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị 

Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của xã Thới Sơn đã được Bộ Xây dựng đánh 

giá, công nhận đạt 12/12 tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định. 

Như vậy, phường Thới Sơn dự kiến thành lập thuộc thị xã Tịnh Biên đạt 4/4 

tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

 III. PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ TỊNH BIÊN THUỘC TỈNH 

AN GIANG VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TỊNH BIÊN 

 1. Phương án thành lập thị xã Tịnh Biên 

Thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở nguyên trạng 

toàn bộ 354,59 km2 diện tích tự nhiên, dân số 143.098 người; 14 đơn vị hành chính 

cấp xã của huyện Tịnh Biên. 

a) Tên gọi: thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang. 

Đặt tên thị xã “Tịnh Biên” theo tên huyện “Tịnh Biên” hiện tại. 

b) Quy mô thị xã Tịnh Biên: 354,59 km2 diện tích tự nhiên, 143.098 người. 
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c) Địa giới hành chính: phía Đông giáp huyện Châu Phú, phía Tây giáp 

Vương quốc Campuchia, phía Nam và Tây nam giáp huyện Tri Tôn và huyện 

Châu Thành, phía Bắc giáp thành phố Châu Đốc. 

2. Phương án thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên 

a) Thành lập phường Tịnh Biên trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 21,78 km2 

diện tích tự nhiên, dân số 16.971 người của thị trấn Tịnh Biên. 

Địa giới hành chính phường Tịnh Biên: phía Bắc và phía Đông giáp phường 

An Phú; phía Nam giáp xã An Nông và xã An Cư; phía Tây giáp Vương quốc 

Campuchia. 

b) Thành lập phường Nhà Bàng trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,09 km2 

diện tích tự nhiên, dân số 24.245 người của thị trấn Nhà Bàng. 

Địa giới hành chính phường Nhà Bàng: phía Bắc giáp phường Nhơn Hưng; 

phía Đông và phía Nam giáp phường Thới Sơn; phía Tây giáp phường An Phú. 

c) Thành lập phường Chi Lăng trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,71 km2 

diện tích tự nhiên, dân số 10.545 người của thị trấn Chi Lăng. 

Địa giới hành chính phường Chi Lăng: phía Bắc giáp xã Vĩnh Trung; phía 

Đông giáp phường Núi Voi; phía Nam giáp xã Tân Lợi; phía Tây giáp xã An Cư. 

d) Thành lập phường An Phú trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 21,56 km2 

diện tích tự nhiên, dân số 9.688 người của xã An Phú. 

Địa giới hành chính phường An Phú: phía Bắc giáp Vương quốc Campuchia 

và phường Nhơn Hưng; phía Đông giáp phường Nhà Bàng và phường Thới Sơn; 

phía Nam giáp xã Văn Giáo và xã An Cư; phía Tây giáp phường Tịnh Biên. 

đ) Thành lập phường Nhơn Hưng trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 19,12 km2 

diện tích tự nhiên, dân số 6.992 người của xã Nhơn Hưng. 

Địa giới hành chính phường Nhơn Hưng: phía Bắc giáp Vương quốc 

Campuchia; phía Đông giáp xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc; phía Nam giáp 

phường Thới Sơn và phường Nhà Bàng; phía Tây giáp phường An Phú. 

e) Thành lập phường Núi Voi trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 15,20 km2 

diện tích tự nhiên, dân số 5.341 người của xã Núi Voi. 

Địa giới hành chính phường Núi Voi: phía Bắc giáp xã Ô Long Vĩ, huyện 

Châu Phú và xã Vĩnh Trung; phía Đông giáp xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú; 

phía Nam giáp xã Tân Lợi; phía Tây giáp phường Chi Lăng. 

g) Thành lập phường Thới Sơn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 24,15 km2 

diện tích tự nhiên, dân số 7.337 người của xã Thới Sơn. 

Địa giới hành chính phường Thới Sơn: phía Bắc giáp phường Nhà Bàng và 

phường Nhơn Hưng; phía Đông giáp xã Vĩnh Tế và xã Vĩnh Châu, thành phố Châu 

Đốc; phía Nam giáp xã Văn Giáo; phía Tây giáp phường An Phú. 
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua nhiều năm phấn đấu, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của 

Tỉnh và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tịnh Biên trong 

việc phát huy mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng 

phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, việc cải tạo chỉnh trang đô thị 

đã được đẩy mạnh, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện nâng lên. 

Thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc thị 

xã Tịnh Biên có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, đánh dấu bước trưởng thành, 

phát triển của huyện Tịnh Biên, trong đó có các phường thuộc thị xã Tịnh Biên. 

Tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy 

truyền thống cách mạng, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất của địa 

phương.  

Việc thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành lập các 

phường thuộc thị xã Tịnh Biên là cần thiết, phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 và Đồ án quy 

hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035. Là bước ngoặt để 

Tịnh Biên tiếp tục phát triển, phấn đấu, xứng đáng là đô thị cửa khẩu giao thương 

quốc tế, trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, thương mại, du lịch, công nghiệp 

có vai trò thúc đẩy sự phát triển vùng phía Tây tỉnh An Giang, là trung tâm du lịch 

tầm quốc gia. Đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân địa phương, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường, củng cố quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói 

chung. 

2. Kiến nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh 

An Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên để làm cơ sở hoàn chỉnh 

hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

   
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- CT và các PCT. UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND huyện Tịnh Biên; 

- Vp.UBND tỉnh: LĐVP, P.TH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 

 


